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HEILIGE TAFEREELEN*

HET EERSTE TAFEREEL.

L tedeerlyk vergift zich de nette tekenpenvan deri

kunftenaer, die in dit eerfte tafereel het begin dei-

dingen , den grontbou van hemel en aerde , aen ons
gezicht poogt te ontdekken. Want waer was hy, toen

de H E E R de aerde grondde ? hy geeve het te ken-

nen, indien hy kloek vanverftant is. Ik zie wel, dat

hy,geneegenom onzichtbaere dingen doorbeelde-

fpraek te ontvouwen , in twee perfoonaedjen dé

Eeuwigheit , die (om zoo te Ipreken) door den wereltbou een eih-

de ontfing , en den Tyt , die door en met de dingen een aenvang nam

,

wil befchryven. De Eeuwigheit en haere eindelooze duurzaemheit ver-

beeldt hy door een jeugdige en fchoone jongvrou met een doorluchtig

hemekont, waer aen begin noch einde gefpeurt wordt , in haere rechte

hant
;
gelyk haere flinke dien vogel op zyn gekruidt neft draegt , die uiÉ

zich zeiven herbooren wordt. De Tyt wordt met zynen vloet afgefchil-

dert door eenen bejaerden gryzaert , die , al van eenen gerimpelden ou-

derdom , alle aerdfche dingen met zyne zeiflèn afinaeit. Ook zie ik wel

eenige merken , waer door de vafte en onvafte ftarren van de ftarrekun-

digen worden getekent , die te kennen geeven , dat zy door haere fnelle

beweegingen in haere draeikolken rontom haere aflèn loopen ; maer hoe

de hemelkringen met zulke flonkerlichten bezaeit zyn, zie ik niet ont-

dekt, dan door het geloof, het bewys der zaeken , die men niet zietj

waer door wy verftaen , dat de werelt door Godts woort is toebereidt.

De Heilige Schrüt, die van Godts openbaeringe haeren oirfprong trekt:,

en buiten welke niemant de verborgentheit der wercltmaekinge begrypt

,

toont ons, datdeGodt der Hebreeuwen , het Opperfte en Volmaektfte

Weezen , de Alfa erl Omega , het Begin en het Einde ^ nochtans zondet

begin en zonder einde , allen dingen en den tyt , door wiens duurzaem-

heit de dingen bepaelt worden , het begin gegeeven heeft. Door hem

,

A wiens



2 HEILIGE TAFEREELEN.
wiens woorc zyn bedryf , wiens mont zyne hant is

, zyn de dingen , die

men nu ziet, geroepen, als of zy waren , toen zy nog niet waren. En
gelyk hovelingen en amptenaers den wenk en wille hunner heeren en op-

permaghten gehoorzaemen, zoo was het onbegrypelyk Niet ftraks op

zynen laft gereedt , om in een algemeenheit van fchepfclen uit te bree-

ken. Een dooduchtigh en overtuigend bewys van de eeuwige kracht en

godlykheit, die, fchoon onzichtbaere dingen, van de fcheppinge der

werek aenuit de fchepfelen verftaen en doorzien worden. Want wat is

een eindelooze maght„zoohet deezenietis, die ietbegmt, dat nooit

voorhené was, waertoe voorhenegeene bequaemheit, enwaerin, toen

het zyn zoude, voorhenegeene moogelykhek was ? En wat is eene on-

grondeerbaere wyshek, zoo her deeze niet is, die, in de fcheppinge

eene fchoone orde waerneemende, eerft weezens voortbrengt, dieenke-

lyk zyn, namaels, die met hun zyn ook bewoogcn worden , en einde-

lyk, die, met verftant en wille befchonken , nevens zyn en beweegen

ook het leeven hebben ? Dus verkondigen nog te deezen dage de heme-

len Godts eere , en her uitfpanfel zyner handen werk door den mont van
alle die lichten, die, onder deZon , den oceaen van het licht, geran-

geert, verblyf-en vergaderplaetfcn zyn van dat licht,, dat van hem, die

een ongenaekbaer licht bewoont en een licht zelf is
, gelaft wert uit de

duifternifle te fchynen door het krachtige enmajefteitryke woort , D a E r

zY LICHT. Ook is de aerde , die zoo gegrondt is op de zeen en geveftigc -

op de rivieren, en nedergezonken ophaere grontveften, dat zy nimmer-

meer wankele, met alle haere volheit een doorluchtige en verftaenbaere

tolk van die wysheit, waer mede alle Godts werken gewrocht zyn, en

zy in het byzonder gefchapen en gevormt , dat zy , niet ydel en ledigh

blyvende , alomme bevolkt en bewoont wierd. Men vraege het dan de

beeftën, en elk een van die zal het ons leeraeren ; en het gevogelte des

hemels; dat zal het ons te kennen geeven ; ook zullen het de viflchen

der zee vertellen; en uit allen deezen ieder weeten, dat deeze wereltniec

een nootzaekelyk gewrocht der godlyke natuure zy , maer dat alle din-

gen, zichtbaere en onzichtbaere , die in de hemelen en op de aerde zyn,

alleen door Godts wille zyn en gefchapen zyn ; gefchapen door die hant,

die niet alleen de lucht , die wy gevoelen j de aerde , die wy betreeden j

de zee, die ons ververfcht ; den ftarrenhemel, dien wy befchouwen,

maer ook den derden hemel, dien wy gelooven, het heiligdom der on-

fterflykheit
, gemaekt heeft ; daer de Algenoegzaeme Goot zich zeiven

met alle zyne zalighek bezit, en van Engelen, hemelfche heirfchaeren,

en van geeften dervolmaekte rechtvaerdigen met een volle genoegzaem-

heit genooten wordt. Gelyk wy door uw woort, dat ons deeze gehei-

menilTen alleen ontdekt , tot deeze hoop in uwen Zoon geroepen wor-

den , O zalige en aUeen maghtige Heer , zoo geef ons ook die te genie-

ten, op datwy zyn daer hy is, die, tot zynen en onzen Vader opvaa-

rende, henegegaenis, om ons eene plaets te bereiden.

HET







HEILIGE TAFEREËLEN.

HET IL TAFEREEL
Oe helder , hoe zinlyk , Koe natuurlyk is alles

j

dat in dit Tafereel ons voorkomt! De lucht

^

zuiver en onbenevelt , fchoon 'er beneden het
blaeu gewelf, dat wy dagelyks met een zoetö
vreugt befchouwen, eenige luchtige wolken dry-
ven, waer onder groot en kleen gevogelte met zy-
ne vlerken roeit en zeilt, draegt tot nog toegee-
ne merktekens der godlyke ongenade. De aer-

de , eéii koftelyk en veelverwig vloertapyt voor haere eerfte in-

wooneren , met kruiden , bloemen
, planten , gewaflèn , alle in hunne

eerfte en onverwelktejeugt , verfiert, verfpreidt uit alle hoeken en dooi"

alle winden liefFelyke en aengenaeme geuren , en is te gelyk vruchtbaer van

allerlei geboomte , en dat rykelyk belaeden met zyne gezonde en bekoor-

lyke vruchten. En deeze , van eenen anderen aert en gedaente , als na-

tuurlyk in onze Noordfche geweften groeien, zyn zoo veele getuigenif-

len enbewysdommen, dat deeze lantftreek een Gedeelte van Afië ver-

beeldt, en van denvermaekelyken lufthof, diende Almaghtige bouheer

van het heelal zelf ten dienfte van den menfche in Eden geplant heeft ^

en met eenen geweldigen lantftroom, die hier met langzaeme en kromme
krinkelen zich zeiven verlieft , tot zyne laefFenis en ververfching befproeitj

gelyk wateren en bronnen den grootfteii weUuft en fieraet aen beemden
en landouwen verfchafFen. En met de rechtvaerdigfte reden heeft de Op-
perfte Wysheit dit gedeelte van den doorluchtigen fchouburg der eeiiwige

kracht en godlykheit zoo rykelyk verfiert , en met alles , wat de zinnen

voldoen kan en verrukken , vervul t, Zy had in haer onkreukbaer raetbe-

fluit voor den vloet der eeuwen dit ruime luftpriëel geordent tot een vol-

fchapen voorbeelt van den hemel derhemelen, de gezeegende woonplaets

van alle gelükzaligheitj dien haere taelmannen, door den Heiligen Geeft

gedreeven , Godts Paradys zouden noemen , van Godt volbout , van

Godt en zyne heerlykheit bewoont, om ook zonder walge, zonder ver-

anderinge , zonder ftaetwiflelinge vari de herboorene menfchenkinderen,

nieuwe fchepfelen en verhemelde zielen eindeloos betreedenen bewandelt

te worden. Immers in dien volfchoonen hof, dien ons de openbaering al-

leen naer het leeven ontdekt , gloeit en bloeit ter eene en andere zyde

van desleevens kriftallynen ftroom de boom, die liier niet gezien wordt

,

de boom des leevens , wiens blaeden zelfs den Heidenen tot geneezing

dienen
, terwyl hy zyne gezonde en fmaekelyke vruchten van maent tot»

maent, jaer uit jaer in laet plukken van zyne loof- en fchaduwryke tak-

ken. De twee volfchapene menfchen , die gy hier hant aen hant ziet

gaen, ten blyke eener gemeenzaeme en naeuwe vertroude vrientfchap

,

die ookelkanderen van groote en verhevene dingen, de moogentheit en

wysheit en goetheic des Scheppers , waer van alle fchepfels de tolkert

A z zyn.
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5zyn, onderwyzen , als uit den uitgeftrekten arm van den eenen, enüifc

de aendachtige opmerkinge der andere , die de blonde lokken met eenen

loflèn en luchtigen zwier over hals cnichouders zwaeien j te oordeelen is

,

!zyn de eerftc menfchen , die de Almaghtige wcrkmeefter van hemel en

aerde, nadat zy, als een volmaekt en onberifpelyk meefterllnk , uit zy-

iit handen zyil uitgegaen , in deezen vrucht- en vreugderyken hof ge-

plaetft heeft , om dien met eenen eerlyken en onverdrietigen arbeit te

bouwen en te bewaeren , en , als Godts ftedehouders en leenlieden
, in

dien ovef zyne andere aerdfche Tchepfelen te hécrfchen. Hoewel zy bei-

de naekt zyn, als noch geen kleet behoevende , om uit het geweeten en

fchaemte der zonde hunne leden te bedekken , nochtans zyn zy behan-

gen mét het overheerlyke envoor den geeft alleen zichtbacre gewaetder

erfrechtvaerdigheit . ook na te laeten aerl hunne nakoomelingen , indien

"zy, den hoogften Wetgeever en zyne ingefchape natuurwetgehoorzaem,

volgens zyne algemeene huwlyksórdening , Wa st em vermeert, kin-

deren teelen. En deeze aengeboore volmaektheit, een levendige ftrael der

Godtheit en zyn beek, wordt met een ftomme eerbiedeniftè erkent van
de onredelyke dieren , die , tam en wilt , inheemfch en uitheemfch , on-

der de ftedehoudery van dit weergaloos paer volks met eikanderen in

eenen vaften vrede en ongeftoorde vrientfchap leeven. Deleeu, met zy-

ne leeuwinne gepaert , brult nog om geenen roof ; de wolf loert nog
op geenen ram of ooi ; de haezewint vlamt nog op geenen haes j en oli-

fanten en kemels , biüoflèn en paerden, hinden en geiten , hoeverfchei-

den van aert , leiden een gezellig leeven ; en alle zyn zy gehoorzaeme
onderdaenen van deezen zachtmoedigen en wyzen fmalheer , die hun
nacr hunnen byzonderen inborft den naem toegeëigent heeft. Maeroch

!

hoe ras zal deeze vrientfchap in vyantfchap , deeze gehoorzaemheit in we-
derfpannigheit , deeze ftille kalmte in een bulderend onweder verkeeren,

en de ganfche natuur van gedaente veranderen
i
ten bewyze, dat gefcha-

pe volmaektheit kort van duur zy , en de onveranderlykheit alleen eene

eigenfchap en voorrecht van hem, .die van zich zeiven zegt, IK ZAL
ZYN DIE IK ZYN ZAL!
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HEILIGE T A F È R E E L E N.

HET IIL TAFEREEL;

I

t)e ftaet, hoe zit hier ter wederzyde het bevallig-

fte paer, dat ooit dé aerde betradt
, op deezen voor-

gront, die een ander gedeelte vari den lufthof ver-

toont ? Deeze geftalte vanAdam en Eva , niet meer
hant aen hant de plantaedien doorwandelende,
nochte eikanderen ter beipiegelinge der Godtheit

Opwekkende , belooft niet veel goets , ja is een

voorfpel , dat eerlang de ganfche gefchape Natuur

Verbyfteren zal , en alle deeze tamme en wilde gedierten , tot noch toe

der menfchen leenheerfchappye erkennende , ftraks hun gezelfchap haeteri

en vlieden zullen , en beiden voortaen de ingefchaepe eerbiedenis weige-

ren , omdat zy het juk van hunnen gemeenen Schepper afgefchudt heb-

ben. Want deeze mannin , moedernaekt onder eenen ooftboom gezeeten,

tnet vyf vruchten nefFens haere flinke, en eene in haere rechte hant, is

airede verleidt , en geweeken van den plicht , dien zy Gode en haeren

man, den tolk van Gqdts wet aen haer, fchuldigh was. De aertsvyanc

van het menfchelyk geflachte , die met het lot , hem van den bouheere al-

ler dingen toegelegt , niet vergenoegt , maer boven zyn ftaetpeil beftaen-

de te fteigeren , om deeze rykswederipannigheit uit het hemelfche paradys

geftooten was , poogde de gelukzalige inwooners van het aerdfche deel-

genooten zyner ftrafte te maeken. Maer deeze toeleg koft niet gelukken j

ten zy hy ze eerfl: medegenobten zyner misdaet maekte. Hier toe was

om de verheevenheit van Adams geeft goede raét dier j en de menfch i

dien hy voor de vuift (chroomde te beoorloogen, moft uit eienen Ichuil-

hoekbelaegt worden. Dies wordt de vrou aen boort geklampt, met de

zekere hoope , dat zy , als zwakker en lichtgeloviger dan de man , en

buiten het gezelfchap van den leidsman haerer jeugt , in zyn verborgen

het zal geraeken. Hier toe koomt hem de hofllang , die aen haere zyde met

eenen gaependen bek gekronkelt legt, wonderlyk te ftade^ en de dui-

zentkonftenaer gebruikt een gedierte , dat niet magHrigh eenigen fclirik

in onze aertsmoeder tebaeren, omdat zy'er de heerfchappy over voert,

tefFens onder de liftigfte en loofte dieren des velts de kroon fpant. . De
Verzoeker , in de leeft van dit beeft verfteeken , en eene menfehefpraek

nabootfende, begint zyne verleiding met eene vraege , die uit eene be-

kommernifle voor het genoegen zyner voogdeflè fchynt te fpruiten ; of

naemelyk Godt haer en haeren man het genot van alle boomeh van dit

gewefte verbooden hadde. En is Evagereedt, om riaer haere befte wee-

terifchap en volgens de openbaering van haeren gemael den Schepper te

rechtvaerdigen , die , hun volop geevende in dit luftpriëel , alleen eeneri

eenigen boom, den boom der kenniflè van goet en quaet ,
byonfaelbae-

re dootftraf verbooden had ; de aertsloogenaer fpat tot deeze onbe-

fchaemtheit uit , dat hy den Godt der waerheit met ftyve kaeken en dee-
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ze woorden)Gy zult niët sterven, Van openbaere loogentaele

befchuldige. Ja opdat hy zyne eenvouwigé toehoorfter op deezen boom,

waer in de prys van alle weetenfchap en wysheit naer zyn voorgeeven ge-

leegenis, met te fchooner glimp uitnoode, en terwylhy den Algoeden

Godt van eeneboozenydigheit. beticht, het vergif der hoovderdye ten

boezem infchiete , zweert hy by den Alweetenden , dat zy in dat zelve

oogenblik , als zy met haeren man beltaen zal de verboodé vrucht te

plukken en te finaeken , Goden gelyken zullen en goet en qüaet weeten.

Dit bekoort dé reukelooze , die, montgeméenfchap houdende met den
vyant haerer waerachtige hoogheit , door éene helföhe zelfsliefde eene

hoogheit, die alleen den hemel eigen is, waent te verkrygen door genot

van dat ooft , dat deGodtheit zich zelve alleen geheiligt had. Dus.taft

zy toe, maer nüstaft zich deerlyk aen de vrucht, zoo milt en lieflyk

niet van fappen , als wrang en bitter van nafmaek. En gelyk haere nieuws-

gierigheit en eerzucht haer tydelyk en eeuwigh bederf met hant en tant

gevat hebben, 200 beftaet ook haere onrechtvaerdigheit, miltdaedigh

van den roof, haeren bruidegom , die zyne bruit in deezen fnoepluft

betrapt , het heiliooze ooft aen te bieden
j opdat hy de aengevange on-

gehoorzaemhclt door zyn eeten onweetende voltooide. Hy , over dee-

zen onverhoopten toeval verbaell
, fchynt Zyne egade haere bede met

kracht van redenen, onder een vriendelyk gelaet té ontzeggen. En waer-

om niet? de geheugenis des bevels , van Godt zeiven hem , vanhem zy-

ne vrouwe ter gehoorzaemheit ingefcherpt , was zynen geeft nogh niet

ontgaen. Een onvergeeflyke aenftoot wierde in het believen zyner vrou-

we aen zynen grootften Meefter gegeeveri. De toegeevendheit aen zyne
wederhelft koft ook niet gefchieden dan op koften zyner eige en eeuwige

behoudeniflè. En om wat oirzaek ftond hem die te waegen ? Hy had te

veel kenniflè , om zich door de redenen van een redenloos fchepfel blin-

deling en plotfeling te laeten verleiden. Ook waeren de liefkoozeryen

zyner eensgezinde vrouwe hem zoo dierbaer niet, dat hy haere driften,

van hem te wyt verfchillende , den toom zoude vieren. Doch op wac
boeg hy zyn antwoort wendt , ofn zynen Opperheere dit eenige blylc

zyner onderdaenigheit niette weigeren, de overtreedfter,die de vleiery

ten lonkenden ooge uitfchynt , weet zyne verwonderlyke ftantvaftigheitj

miffchien door traenen en gebeden , de krachrigfte wapenen der zwakke
fexe, eerlang over ftaeg te werpen. En (het geen de kunftichilder ons
niet geeft te befchouwen) Adam zal het gefchenk zyner vrouwe , hoe-
wel al fchoorvoetende en ter fluik, nuttigen, om zich en zyn zaet in

eenen jammerpoel van ellenden te ftorten , indien de barmhartige Godt
geenen anderen menfch tot zyne verloffing verwekke • eenen menfch,
die, hoewel Gode gelyk, nochtans minder dan Godt geworden, door
zyne gehoorzaemheit oirzaek van veeier rechtvaerdigheit zyn zal

, ge-

lyk de eerfte menfch door zyne wederfpannigheit van veelei' verdoemen
lykheit geworden is.

HET
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HEILIGE TAFEREELEN,

HET IV. TAFEREEL.

E menigte der voorwerpen, die dit tafereel van verre
en van naby vervullen, treft het gemóet van elkeri

aenfchouwer met eene rechtmaetige verbaeftheit

,

;

hoewel het oog zich naeulyks verzadigt in het be-
fpiegelen der natuurlyke trekken , waer mede het

;
kunftpenfeel alle deeze vervaerlyke gedaenten uit-

beeldt. Zie, ai zie, hoepekzwart en opelkandere
gepakte wolken den hemel van beneden tot boven

bekleeden , en den aerdbodem met den naerften nacht by daege bedekken,

ten zy de fchitterende blikfemftraelen , reis op reis ten geopenden hemel

uitgefchooten , in die akelige donkerheit eenigh licht verfchaffen. Doch dit

licht , anders het heugelykfte aller fchepfelen , is hier het merkteken van

eenen vergramden Godt, die, een ongenaekbaer licht bewoonende, zich

met zynen glans als met een kleet bedekt j en treft alle de leevendige, doch
redenloozeinwooners van Edens ouden lufthof op het onverwachtfte met

eene yflèlykevervaernilïèj terwyl het vergezeUchapt gaet met bulderende

donderflagen en een loeiend onweder , van alle oorden opgefteeken. Dit

is de ftem des H E E r e N , die tegens den avont , wanneer de rampzaligfte

dagh, dien de werelt beleeft heeft, zich te rufte begeeft, zynen hof door-

wandelt, en het werk, daer invanzynmeefterlchepfel bedreeven, als de

rechtvaerdige Rechter opneemt. Dit is de ftem , van Ifraëls grootften zang-

meefter in zyne harpgedichten befchreeven j die de Ceders , de Ceders van

den Libanon breekt en als een kalf doet huppelen ; die den Libanon zeiven

en den Sirion beweegt, als eenen jongen eenhoren ; dieuit geboomten en

gebergtenvlammen viers houwt, en de woeftyn, de woeftyn van Kades

aen het fidderen brengt j die de wouden van hunne fchaduwe ontbloot, en

de hinden de barensween op het lyf jaegt, om voor den tyt haere onvol-

draegene jongen te werpen. Wat wonder , dat dan het Paradysgeboomte

dus vreeflèlykgefchudt en gefchokt wordt, en, terwyl het zyne takken

door het fcheuren voor ons gezicht verheft , elders , daer men het niet ziet,

ontwortelt of invlammen gezet? Wat wonder, dat alle gedierten , onbe-

wuft van de reden deezer algemeene ontftelteniflè , hunne oude verblyf- en

woonplaets om ftryt veriaeten, om uit eene ingefchaepe natuurdrift lyf en

leeven elders te bergen. Menzietblaetendefchaepenen fidderende bokken

uit hunne overvloedige weide de vlucht neemen, om in magere heiden en

woeftynen , en op fchraele rotfen en heuvels hunnen leeftogt met meer

rufte en minder vreeze te zoeken. De faegachtige hinde vliedt met neder-

geftreekene ooren in hetverlcliiet niet alleen ten Paradyze uit, maerook

demoedige olifant fteekt van benaeutheit den buigzamenfnuit,zyn krach-

tigh oorlogsgeweer , tuftchen de twee blinkende tanden ten hemel. Maer

befchou voor al deeze beide paerden , die telkens van het glinfterende

weerlicht getroffen worden ; fchoon van Godt zeiven met fterkte befchon-

B z ken.
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ken en de vrees , die rontom het wout om andereheeften te vangen doof

de jaegers geftelt wordt, belachende. Het een fteigert enfpringt, alshrie-

fchende te viervoet in de lucht ; het ander blaeft vier en vlam ten neuzeen

gloeienden gezichte uit; terwyl beiden een koude fchrik en trilling met

zweet en fchuim over de leden rydr. En hemel en aerde worden dus beroert

ter oirzaeke van deeze twee menfchen , die , alleen van de kruipende Slan-

ke hunnen verleider, gevolgt, hier in eenen erbarmelyken ftaet voorkoo-

me'n. Beide draegen zy om hunne middel eenen krans van vygebladen ,hun

door de fchaemte gevlochten , federt zy uit eenen ongeoorloofden luft om

alles te weeten leerden het geen zy niet behoefden te weeten , dat naemelyk

hunne fchaemele naektheit een dekfel noodigh had. De man wringt uit

wanhoope zyne hariden , en dreigt , fchuilende voor het alziende oog ach-

ter het geboomte, zyne egade te veriaeten, als geen genoegen meer vin-

dende in het huwelyk en gezelfchap van eene , die hem door haere bekoor-

lyke overreedingen de hoogfte majefteit leerde quetfen. De vrou , aen zy-

ne knien op eene knie gevallen , flaet haere armenom zyne lenden , en bidt

met traenen in deoogen, die de verfche misdaet beweenen, dat hy haef

niet beo-eeve, noch aen haeren liftigen vyant ten roof overlaete. En ftraks

zal de ftemdes opperften Rechters den fchuldigen, die te vergeefs van

boom tot boom vliedt , voor zyne vierfchaer dagvaerden met dit ontzagly-

ke woort: Adam, waer zyt Gy? niet als of den Alwetenden de

fchuilhoeken van den nu onweetenden menfche onbewuft waeren ; maer

opdat hy, aen zich zeiven ontdekt, op deeze wyze tot de belydenis vaii

zyn gruwzaera misdryf gebraght wierde ; die ook van Godt ter verant-

woonlinge zynerondaet toegelaeten, maer jammerlyk in zyne ontfchul-

diffinwe te kort gefchooten , met zyne echt- en fchultgenoote ter verdiende

ftr^fFe verweezen en uit den Paradyze in ballingfchap gedreeven zal wor-

den
;
opdat zy beide , van den boom des leevens verfteeken , na eeuWen

omzwervens in eene dorftige en dorre landouwe , eindelyk tot het ftof,

den oirfprong hunner geboorte, wederkeeren; na dat hy in eenen zwee-

tenden arbeit , aan het bouwen der vervloekte aarde befteedt, en zy,die

met fmarte de vruchten van haer huwelyksbed ter werelt brengen zal, in

een moeielyke dienftbaerheit aen haeren bedgenoot, voorhene door haer

zelve overheert, den tyt der gemeene vreemdelingfchap zullen gefleeten

hebben. Maar hoopt, o hoopelooze; en geeft den moet geenszins ver-

loeren. De Aertsrechter, die zyn geftrenge rechtvaerdigheit met zyne

lieflyke barmhartigheit tempert, belooft u ter eeuwige behoudeniffè uwer

zielen uit eene uwer nanichten , de zaligfte onder maagden en vrouwen

{want zy zal beide zyn) een manlyk zaet , dat deeze Slange , de hooftoir-

zaak van uwen rampzaligen val , na veertig eeuwen eenen ouden rooden

draek geworden , den kop, den zetel van het vergif, zal vermorfelen , en

zoo hem, die de dootter werelt invoerde, door.zyne eige doot vernie-

tigen , en de doot zelve voor eeuwig verflinden ;
opdat hy u en allen , die

de verfchyning van deezen allergrootften menfchenzoone hoopen en ver-

wachten , eene oirzaek der zalige onfterfiykheit zy. Trekt hier op ten aerd-

bodem in, o gezegent paer volks, en vervult dien met heilige fpruiten

,

dien
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dien gy deeze geheimenis overhantreikt ; llacht volgens uw recht crt heef-
fchappy uwen verzoenden Godt van uw vee, als zinnebeelden van heC
doorluchtigh Vrouwenzaat; en de Aertsrechter, u zyne rechtvaerdigheié

toerekenende, zal u ter getuigeniffe deezer weldaet in de plaetfe uwer vy-
gebladen met de beeftevachten bekleeden.

Het roepen van den Heere God , is hier volgens de Hebreen van een
zonderlinge nadruk, om te betekenen, dar de menfch , van zijn Schepper
door moedwillige ongehoorzaamheid wijd vervreemd en ver afgeweken

,

van noden had , door de donderftem van den Almagtigen alleen geroepen

te worden. Hoe mistrooftig, op dat ontzaggelijk geluid , treed Adam^
het hoofdftuk der wegen Gods, de zoon des zesten daags , de vorft en va-

der van al het menfchdom, de kleine wéreld, het juweel des aardrijks , het

kort begrijp van hemel en van aarde , en de vervulling van al het gefchapeUj

die zo onlangs het aanfchijn met een onverdraaitgezigt ten hemel ophefte,

nu met een wroegend geweten, en een nedergellagen hoofd, al hande-

Wringende, met bevende en ftruikelende bénen, daar henen: terwijl de
Mannin, de gegeve halsvriendin , zijn eigen been en vleefch, dezugtende

en fchreiende gade hem om het lijfvalt , en daar aan blijft hangen , en het

bittere wé fchijnt te beklagen , en hare onvoorzigtige fchuld te bekennen:

en de gantfche natuur, door de overtredinge (die alle de erfnakoraelingen

zo zuur en bitter zoude opbreken) over hoop geworpen , van benaauwt-

heid zwoegt en zweet ! Het woord des AUerhoogften is j Waar zijt gij ?

Niet in wat plaats, maar in watftant. Het is zonneklaar in de beneveling van

den lufthof, dat hier een menfchelijke manier van fpreken word gebruikt.

De Heere vraagde niet ,om dat Hij het niet wift : want de Alziende God , de

Hartekenner, Die den menfch en den hemel ende de aarde heeft gemaakt,

weet wat in dezelve is. De hel is naakt voorHem , en daar is geen dekfel voor

het verderf, ook is de duifternis gelijk het ligt: de binnenfte gedagten, de

nieren zijn voor Hem niet verborgen. Derhalven is het geen vraag uit on-

kunde, maar van beftraffing en overtuiging, om den verbondbreker tot

herkennis en belijdenis van de zonde aan te zetten , op dat de verleide over-

treder , die nu van zijn God vlugte , den welken hij te voren had gezogt , te

regt mogte begrijpen , uit welk een gelukzaligen ftaat hij ware gevallen.

De deerlijke hoedanigheid van Adam , die door zijne vrees de fchuld be-

leed , en wiens vergrijp hem te vergeefs naar een fchuilhoek dede omzien

,

vereifchte zulk een aanfpraak van den Heere God , Die van voor de tijden

der eeuwen , in zijn vrederaad , gedagten en voornemen van eeuwige ont-

ferminge heeft gehad. Want door die rede is de grondÜag van hetVerbond

der Genade gelegt, ende wortel van alle beloften openbaar geworden. En
alhoewel de elendenvan deze tegenwoordige tijd, voor de vrouw het pijn-

lijk grootgaan en barenswéén en onderworpentheid , en voor de aarde de

vloek , en voor de man het brood in het zweet van zijn aanfchijn te éten,

daar wierden aangehegt ;
nogtans lag in de zelve opgeüoten , dat het nieu-

we leven over de dood , de wet, ende de zonde, tot overwinning on-

fterflijk zoude zegepralen. Verfchriklijk komt liier de ftem des Almagtigen

voor, die Adam om zig te verantwoorden dagvaart, en waar op tot von-
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nis een eeuwige ballingfchap op aarde zal volgen : dog in de roede is de

trooftrijke balflèm verborgen ;
dewijl de Opperfte Ziel-arts den weg, tot

een fchoner lufthof, voor de Adamiten open zet. Want uit kragt van

dat werk desHeeren, vloeit de nakomelingen van Adam en Eva, die het

erger dan de eerfte ouders maken , de heilverloffinge toe. En heden he-

den, in dezen aangenamen tijd en dag der zaligheid , gaat ook doorjde

GeeftGods , en door de opklinkende trompet van zijn dierbaarwoord , en

door zijne dienftknegten de propheten , een groot geluid uit over de gehele

aarde tot aan de einden der wéreld, roepende j dit is de Weg wandelt in

de zelve: en ontwaakt gij die flaapt ,en ftaat op uit de doden, en Chriftus

zal over u ligten, die u uit de duifternis tot zijn wonderbaar ligt, tot

heerlijkheid en tot deugd , heeft geroepen.

HET
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HET V. TAFEREEL.
It de Joodfche verzieringen behoeftmen niet te

droomen , dat onze aertsmoeder Eva na haeren droe-

vigen val door eene gruwelyke bedgemeenfchap
zich van den Duivel hebbe laeten bezwangeren, om
ons vroet te maeken , dat de outfte haerer beide

zooncn , die dit tafereel vervullen , uit den boozen
zy; gelyk Godts onfaelbaere Geeft door de pen
van den leerling der liefde getuigt. Zyn bedryf om-

trent zyncn broeder, ons hier verbeeldt, bewyft volkoomen.dathy, die

allereeril de aerde met broederflaght bevlekte , afkomftigh zy van dien

geeft, diendemont der waerheir met recht eenen menfchenmoorder van

denbeginne noemde. HetisKain, in wien de eenvouwige moeder zich te

deerlyk bedroogenvond, toenzy in hem het manlyke zaet, dat haer de

Paradysbelofte toezeide, van den He ere meenende teontfingen, hem
uit deezen hoofde den naem van eenen Verworvenen fchonk; die,in ftede

vandeSlange den kop plat te treeden, van den hoofde tot de voeten toe

door de Slang vervult en bezeeten is. Deezen , met eene tygershuit om
het iyf behangen , en een tygershart in den boezem voerende , ziet men
met eenen fteen gewapent ,

eenmoortgeweer,dat hemzyneverwoedtheit

ter hant ftelt , tegens zynen eenigen broeder , dien hy zynen herdersftaf

ontweldigde en zelf onder de voeten wierp , om hem , rugwaert overge-

boogen , met de flinke den gorgel toe te duwen j terwyl de onfchuldige

niet alleen den hemel om hulp en hem zeiven om deernis erbarmelyk aen-

Ichreit , maer ook Hontwolf, zyn getrouwe veewachter , den verwacte-

nen broedermoorder om zyne ongehoorde fchennis vervaerlyk aenbaft

,

en de heerelooze kudden het ontydigh verlies huns meefters met loeien en

blaeten jammerlyk betreiuren ; dien , als het eerfte blyk der menfchelyke

vergangbaerheit door zyne onverhoopte nederlaeg , voorhene de naem

van Habel, dat is, ydeÜieit gegeeven is. Maer wat is de oirzaek van dee-

zen verwoeden haet? diezoeke niemant in Habel. Want decze jongeling,

Kains broeder , zoo niet ter eener draght met hem gebooren , met eene

melk gezoogt , aen eenen boezem opgequeekt , door eenen mont ter

godsvrucht ondcrweezen , verfchilt van dien wreveligen in ruft en in-

borft zoo veel, als hemel en hel; ten bewyze, dat deugt en godtsvrucht

geenerfgoet der ouderen zyn, maer een viye hemelgave, uit Godts eeu-

wige verkiezinge vloeiende. Enhy, zoo zachtmoedigh , als zyne fchae-

pen, die hem melk tot voedfel en vliezen tot dekfel verfchafFen , is, om
dat hy zynen Godt ontziet , zoo verre van zynen broeder met gezicht

of woort of daet te beledigen , dat de godlyke waerheit , die geen misdryf

van hemaentekent, zich niet ontzie, om hem allereerft den eernaemvan

den Rechtvaerdigen te geeven ;
op dat hy het leevendigfte voorbeelt

waere van dien Rechtvaerdigen , die nooit onrecht bedreeven , nooit be-
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L • o« rrynnc\p pchuisveft hecfc. Men zoeke dan den feilen ftoo-

Èfc^r^vlclX 'It'^'
denatuurlykefoldyder

Se TtWw^^^^^' allereerft ck proefTante vermoogen

bec ne'emen op zynenToUen broeder, die het voorwerp zyner tederfte

UeerrSXeweeft zyn> inKmn zeiven eninzyn boos,oog,om dat Godts

oofoverHa^^^
Hier ftaentwee akacren, mt aerde zoden opge-

envSde t^ee gebroederen met humie byzondere offergaven belae-

d?n' Deeerftgeboorin, een vrek lantbower ,
brengt den He E r E mt

ÏSen doorwin, en tot wien alle,dingen zyn, vande lantvruchten, door

rvne'naerftighdtverkre^, dat hy hem guat, dat hy miffen kan; met

hit befte met het edeliïe ; en hy wil den Algenoegzaemen tot zynen

fchXa rmaekendoordk onbloedighoffer, ^l^^ygeenverzoenbloet

behoefde. Detweede, eenrykfcl^epherder, eeneornzichtigekaut doen-

r vereertGodt, dienhetmwcnd.gftetoebelaoort hetpuiken de vetfte

eerftgeboortenzynerkudden , alsbewuft van zynefchuk aUeeadoor bleet

S te wiffchen. Gelyk dan de offerande des eerften flechts eene hch^-

lyke oeffemngeenswerkheiügen is, en de tweede m de zyne het gdovc,

op de eenadebelofte van den Meffias geveftigt krachtigii betoont, zoo

behaegthetGodeaende rechtvaerdigheit des geloofs getmgemstegeevm,

Habelsoffer door hemelfch vierteontfteeken, enzynewelridcendcvkm-

men, met rook gemengt, als eenen verheevenen pyker, om hoogh te

trekken-terwylopRainsaltaer,hoezeerdoorvreemtviergeholpen,deko.

rengarve'nn-Aksaenhetfmeulengeraeken Dit belgt zich de verworpe-

ling die uit toren en fpyt in zyn aengezicht vervallen
,
met aücen eer^

nooitgehoorden broedermoort voorneemt , maer ook onaengezjcn Godts

beftrainge, dooreene ftem uit den hemel, ofdoor eenen droom, ot door

zvnen vader, Godtstolk, hem voorgehouden , even hawnekkigh m de

eenzaemheit en het open velt uitvoert. Maerdit ftaetden Aertsrechter met

telvden- die, den booswicht naer zynen broeder gevraegt en een vrae-

gend antwoortbekoomenhebbende,of hyzynbroedershoederzy (hoe-

wel hy hem om de rechtvaerdigheit des geloofs byzonderlyk moft gade

eeüaegen hebben) zyn broeder Habels bloet, door zyne hant zoo moort-

daedigh vergooten, en van deplaetfedernederlaege tot hem m denhemel

luidskeelsomwraek roepende, zoo op zyne rekemng zet dat de moor-

denaer, tot den vloek eeuwigh gedoemt , ook teffens gedwongen worde

in eene geduurige ballingfchap op den aerdbodem om te zwerven ;
tot (ht

hv voor de weêrwraek der menfchen door een merkteken geveiligt
,
a:h-

ter by zich zeiven nooit en nergens zeker, omdat hy door den eerftea

veltflaghde veiligheit van de velden verdreef, zich zeiven eene ftede tot

een gevangenhuis gefticht hebbende, in die benaeude veften als een on-

dier vergaen en verftinken zal; waerin, naer het nootlot aller godloozen,

kinderen van geenen naeme, zyn naem, met de rechtvaerdigen met aen-

gefchreeven, gelyk zyn leevenuitgaet, of den uitgekoorenen tot eene ver-

vloeking gelaecen wordt; terwyl de gedachtenis des rechtvaerdigen liem

zeiven overleevende ,
op aerde door alle eeuwen tot zegening blyft, en

hier namaels eeuwigh blyven zal.
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Hoe ftckm de ecrifte broeders bij elkaBderen afi Tuflchen 1^ eA

duifternis , dag en nagt , m tuficiien dood en leven is gem groter onder-
fcheid. Alsderijd'daarwasjtot oefièning vandenGadsdknfl; volgens pligt

,

ofdoor de reden het kennelijkcGods , ofdoorde vaderlijke ondeiwqfinoe
of door een bijfonder bevélvan deOïdlicid , Jiun bekentgemaakt ,broo^
Kaïnen Habel den Heercoffèrfiandetoe : dog elk op een bijfondere wijze

,

de éne van zijne iandvrugten, en de andere van de eerllgeboorce van het
vctfl£ zijner kudde. Door het vuirvan den hemd, datHabds offerfiande

veateerde ,
gaf de Heere een zigtbaar getuigenis over den offeraar van zijn

gelooftot regtvaardigheid. Maar fchijnhdlige Kaïn, met zijn oifer, wierd
van denHeere niet aangezien. Hierom wierd Kaïn zeo- toornig

, fplkaj-
de zijneneusgaten van brandende verbolgenrheid op ^ en zijn va-valJende

lootüslaauwe troni, met een gdïonft voörlioofd, en neêrgeflagen óo-en,

gaf nijd enwrok en wraak te kennen. De Heerevraagdehemmar die fchi»-

rigeommezwaai van zijn leüjk wezen, tot nodigir^ van berouw, en verbe-

tering van zijn ieven, raetwekioen, datnietinoflerhande, maar inliet ge-
loof beftaat: en fteldehem het goed ende het quaad voor, met belofte van
beloning, en bedreiging van ftraf, zo vaardig bij der hand alseenfchild-

wagtaandedeur: enverhefte het regt van zijne eerftgeboorte met gezag.

Maar de wrevelmoedigen Kaïn , door de tugtles des Almagtigen niet verbe-

tert. Wiens onderwijfinge hij hate, en Wiens woorden hij agter zig henen
wierp, voer in boosheid voort, om zijn voorgenomen moordluft te boe-

ten , en de treurrol uit te fpelen , en Iprak met zijnen broeder Habel , ofmo-
gelijk vriendelijk, omhem onvoorziens op het lijf te vallen j of mogelijk
hard, onder het verhaal van de Goddelijke beftraffing over zig, om gele-

gentheid te hebben vanhem met de flag te waarfchuwen. Als zij dan in het

veld waren, ftond Kaïn tegen zijnen broeder Habel op, dat is, hij maakte

zig met ter vlugt tot de broedermoord gereed, hij fchoot als een verwoed
menfch toe j ende floeg hem dood. De manier van neêrflag komt niet eigent-

lijk voor : dog dat Habel de ftrot niet is toegeduwt , nogtc met een knods of

kakebeen of boerevork door een droge dood afgemaakt, maarwaarlchijn-

lijk bij giffing met een fteen of kai , een moordtuig op den akker bij der hand,

waarmede de dolle wraak den booswigt in eenógenblik wapende, in den

flaap van het hoofd ftikdood is geklonken ; en dat zijn bloed is vergoten , ge-

tuigt de bloedftem, roepende van de aarde, die het bloed met haren mond
heeft ontfangen. Die voor een verloflèr was aangezien , word een verhaaften-

defchildknaapvande dood, en zet hare ongenade op het allei-wreedfte nog
vleugels bij. Kaïn word van voor het aangezigt des Heeren een omzwer-

vende en dolende balling op aarde ,
nergens veilig voor den onontvlugtbaren

knaagworm van het wroegende geweten , en draagt zijn binnebeul , die

hem nagt en dag met dove Tlagengeeszelt, overal mê. Daarentegen is Ha-
bel op den zegewagen des geloofs vooraan gezet , en fpreekt nog door zijn

geloof na dat hij is geftorven. Kaïn word van den Heere vervloekt; en de

geloofsheld Habel , van den Mond der Waarheid , met den eernaam van

regtvaardige gekroont. Kaïn heeft geweldige handen aan zijnen broeder

Habel gelegt. De broeders vanjefus naar het vlecfch uit Ifraèl, de verra-
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ders en moordenaars van den Regtvaardigen bij uitftekendheid , volgens dè

taal van Stephanus, hebben den Vorft des levens aan het kruishout ge^

klonken. De Heere heeft een téken aan Kaïn geftelt. Dejodenzijnnog op

den huldigen dagalskoningsmoorders vanGodMeflïas getekent, enken^

baar uit alle volken der aarde. De onnofele Habel verftrekte een vroeg

voorbeeld van regtvaardigheid , dat een volmaakter onbevlekt nabeeld ver-

beelde, te weten, den Middelaar van her Nieuwe Verbond Jefus, wiens

bloed der befprenginge bétere dingen dan Habel fpreekt. In den aanvang

der befchrijvinge van de rol des Boeks , is een rij van zaken , die in de vol-

gende eeuwen zouden te voorfchijn komen >
beknopt afgefchaduwt , en

als verborgen opgefloten. Want op het gruwelijke voetfpoorvan Kaïn, al-

hoewel op een ongelijke wijze, hebben Ifmaël Izaak, Efau Jacob, Saül

David ,
Jerobeam Salomo, enJudas den Heere Chriftus ,

gehaat ,beftreden,

vervolgt, tegenpartijdig geweeft , en verraden. Derhalven roept de ftem van

Gods woord door deze gefchiedenis: Schrikt voor de bofewerken van Kaïn j

want,over den génen die den weg van.Kaïn ingaan , is eenwé uitgefproken;

HET
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ÜET VL TAFEREEL

ik

tt tafereel vertoont ons eenegodtsdienfiiee vergade-
ring van heiligen der eerfte werelt, die? uit Seth
Adamszooneen Abels plaetsvolger, herkomftigh

'

ententyde van Seths zoone Enos met den titel vaii
Godts kinderen

, in fpyt en tot onderfcheit der Kai-
nyten

,
van hooger hant vereert , ook den naem huns

hemelfchen Vaders, van hun in hun ganfche leeveii

enbedryfopentlykenheimelykbeleeden,inopén-
baere en plechtige byeenkomften begoften aen te roepen. Deeze van al
lerleifexe en ouderdom, bezigh met hunne flachtofFerande , tot eend da
gelykfche ververfching en betuiging van hün gelove op het beloofde en ver-
hoopte Vrouwenzaet ten altaere gebraght, vertoonen alle, hunne ooeeri
en handenom ftryt ten hemel heffende, in dit gelaet, in deeze gebaerden
de blykeneenerzeldzaeme aendacht en wonderlyke verbaeftheit [emanc
naemelyk van hun godtvruchtigh gezelfchap, dé aenvoerder van hunnen
öfFerrei

,
een eerwaerdige gryzaert , wordt onder het oefFenen der gewydé

offerdienften niet alleen van de aerde , waer mede zyn lichaem zoo naeuw
eene verwantfchap heeft , in de lucht opgehangen , maer vaerf ook met eii
door dd opklimmende vlanlmen en zweevende wolken ten hemel j en (zoo
veelmen befpeuren kan) zonder eenige beroemiflè over dit nooit gehoort
ennooitbeleeftwonderwerk, dat, aenhemgewrocht, allen den aenfchoü-
weren eh getuigett, niet hem zeiven, eenen rechtvaerdigeri en heiligeti
fchrik aenjaegt. Dees is Enochy de zevende van Adam, gelyk hem dé
godtfpraek volgens de aertsvaderlyke geflachtrekening noemt , een man^
die, uit kracht vdnzynennaemeGodegewydt en toegeheiligt, vankints-
been aen en in zyne jongkheit meer om de altaeren, danom dewiegen plagh
te hengelen

,
en in eenen volwaflTenen ouderdom

, gelyk een zoon met zy-
tien vader of een vrient met zynen vricnt , hant aen hant wandelde met dieri

Godt, die op de altaeren zyne vier- en haertftedc had j zonder ruften, zon-
der ophouden arbeidende , om den Godt des Verbonts door alle behaege-
lyke godtsplichten te eeren , te dienen , te believen. Uit welken hoofde dé
opperfte en onfaelbaere Waerheit deezen helt en zyne verkeeringe , waef
door hy zynen Heere behaegde ofpoogde te behaegeri , met recht de waer-
achtige getuigenis gegeeven heeft , die niemant onthouden wordt , dien hec
gevalt zynen geheelen leevens loop naer het bevel , na ingenomen raet , eri

onder de achtbaerheit des Aerrsrechters te regelen. O zalige wandel in dieri

wegh
, in wien zich de Hoogfte aen den zondacr openbae'i c , in het gelove

des beloofden VerlofTers , hoe lang hebt gy geduurt ? Schoon miflchienuw
omkring niet van volle drie hondert en vyf en zeftigh jaereri geweeft is,

nochtans zyn de meefte dagen van dit groote jaeren jaer daer in doorge-
braght. Immers geduurende de lefte klonk alommedoor velden en wouden
Enochs predikaetfi van de eeuwige gerechtighcit , en zyne profefy van het

tockomrtige oordeel.En het luftte deezen onbefprookenen en onbevlektefl

hemeliiig
, op een bedorvenaerdryk naer dewyze der zoete vifchen in zou-
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te wateren leevende ,

volgens zyn amt ,
zynen tytgenooten tydigh en onty-

digh in te ftamperl , dat zyn Meefter met zyne heilige tienduizenden zich ter

vierfchaere zetten zal , om aen allerlei flagh van zondaeren wraek te oefFe-

nen
;
opdathy (waere het moogelyk) eene verbafterde werelt ,enkele kinde-

ren der menfchen, doch ongehoorzaem,gelyk hun grootvaderKain,door

het aeru-aeden eener boete , die denverftoorden Rechter in de .roede valt

,

voor den aennaderenden watervloetbewaerde. Maer terwyldeeze,geene

kennis hebbende aen de Boete, eenen onbekenden naem by ongodtvruch-

tigen, de waerfchuwing van den godlyken boetgezant in den wint flaet^

en meer en meer toeftels maekt , om de hoogfte rechtvaerdigheit tot den

ondergang van het menfchdom te daghvaerden, wordt hy , die hier zyne

geflachtgcnooten in de oefFeninge zoo wel van denredelyken, als zinne-

beeldigengodtsdienft voorlicht, van het ondankbaer aerdryk verloft. Of
wordt hy , als op eenen triomfwagen ,om hoog gevoert van Godts onzicht-

baere troonwachten en ftaffieren , die hy ten dienfte der erfgenaemen zy-

ner zaligheit naer beneden afvaerdigt , om hunne treden gade te flaen en

voor ftruikelingen te bewaeren? Van Godt, zynen getrouwen bontge-

noot , wordt hy buiten alle tegenfpraek wechgenoomen , Opdat hy het

rampzaligh gewefte zyner ballingfchap met zyn aengenaem vaderlant ter

goeder uure verwiflèle. En deeze zalige fterveling , onder het zwéeven door

het zwerk en de woll<en met de onllerflykheit bekleedt , reikt van verre

zynen roependen Meefter, die om deezen heiligen inwooner met lichaern

en ziele tot de herftelling aller dingen te ontfangen den hemel geopent

heeft,vanverrederechtehant toe, opdat hy hem ten heiligdomme deron-

fterflykheit invoere, dat hy zelf in een ongenaekbaer licht en tufichen de

eindelooze lofzangen van ontelbaere hemelgeeften bewoont. En wien

ftraelt airede de onfterflykheit niet toe uit die leevenwekkende oogenen uit

dat godgelaeten aengezicht , ontwyfelbaere getuigen, dat geene gevoelige

fmartEnochsbederflykvleefchenbloetpynigein den heeiiyken overgang

tot de eeuwige onbederflykheit ? Vaer hier op heene,o hoogwaerdige va-

der , met de kroone der grysheit , die uwe godtsvruchthier beneden op den
wegh der gerechtigheit vond, o doorluchtige burger der hemelfche vrede-

ftat,in wien de Almaghtige den belyderen der Paradysbelofte eene proefder
onfterflykheit fchonk, om ze tebeveftigenindehoopevaneeneeuwighlee-

ven. Vaer hier op heene, o godtvnichtige leeraer der bekeeringe j en die

Godt, die, niet tevergeefs gezocht, den arbeit zyner dienftknechten ook
niet onbeloont laet, zal alle traenen,om de vlakken der aerde af te fpoelen

dus kng geftort, van uwe wangen afwafchen, en u zelvcn met het licht,

dat voor den rechtvaerdigen gezaeit is ,en waer van hy zelfde fontein is , eeu-

wigh beldeeden. Vaer liier op heene ,o getrouwe dienftknechr, ga ter vreug-
de van uwenHeere in, en verwacht na twee en drie eeuwen totuw geduurigh
en onfcheidbaer gezelfchap eenen van uwe yverlgfte mededienftknechten
en uwenvlcefchgewordenen Meefter , die beide , als gy , met üchaem en zie-

le tenhemel ingevoert , nadat zy op de aerde te vergeefs gearbeidt , en hurt
vermoogen onnuttelyk gefpilt hebben , omdat niemant hunne preeke ge-
loofde

, en weinigen des Heeren arm geopenbaert wert ,hun recht gewis by
den Heer verkrygen , en hun werkloonby hunnen Godt.
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HET VIL TAFEREEL.
Eeze breedé kunftplaet , waer in het puntigh graef-

yzer de trekken der nette tekenpenne zoo natunrlyk
gevolgt heeft, begrypt irt zich een ruim gedeelte
van het bedorven aerdryk, en op denvoorgront en
in het verfchiet het dagelykfch en gcwoonlyk leeven
en bedryf zyner weelderige en wrevelige inwoone-
ren, geduurendedenleefcyt vanNoach, Lamechs
•zoon, het eenigh voorbeelt van godtvruchtigheit,

reigen zich hier tegens te vergeefs kantende , en zyn
boetgezantfchap vruchteloos ziende, op den laft van dén langgetergderi

Rechter van hemel en aerde tot zyne en der zynen behoudenis in het aen-

ftaende oordeel een gebou vervaerdigt doorkonftige en ervarene bounïee-

fters en werkbaezen , dien huil eigen werk zoo weinigh te flade koomen zal,

als zy van hetoogmerk bewuft zyn , terwyl zy aen hunnen arbeit eerie vol-

{laege eeu te kofte leggen. De Aertsleeraer der Kerke, die, fchoon van

Mofes aen Ifraël belooft, riochtans vóórAbraham, ja VöorNoachgéweeft

is , dieookdoor zynenGeeft den geeften , toen noch in leevende lichaemen

zweevende, namaels in den kerker opgeflooten
, predikte, een uitlegger

üitduizent, die raetfels weet te verklaereri en knoopen te ontbinden , zal

denalgemeeneriinhoutvandit ruime en verdeelde tafereel allerbeftontvou-

wen, wanneer hy Godts gez;antfchap by zyn volk bekleeden zal, door

deezewoorden van zyri Euangeü : Jn de dagen voor den zontvloet ivaren zy

eetende en drinkende , hwwende entenhimelyke uitgeevende , totdat, Noê
in de Arke getreeden , en zy hun bedryf niet erkennende , de watervloet hen

alle te zamen quam verdelgen. En al getuigt hy zelf, dien de Waeraehtige

Godt den volken ten Getuige fchenkt en met eene tonge dér gdéerden be-

gaeft, de toeftël, die hier onder twee feizige cri fchaduwryke boomen,

wiens takken en bladen door een hangend ennuopgefchooven kleet gehol-

pen , de fteekendè zönneftraelen ftuiten
,
gefpéurt wordt , ontdekt ón§ mid-

daghklaer , wat het gezelfchap van wülpfehe jongelingen' en dertele joingk-

vrouwen aen eene gedekte en wél toegerafte tafel iri zynen fchilt voert.

Speelfluiten , tafelborden , koelvaten ,
wynkruiken , flefchen , berkemeiers,

zÜvere en aerde drinkfchaelen en kommen drukken leevendigh gerioegh

uit, dat hier eene gekranfte en ongékranfte jeügtvan beiderleie fexe, aen

deezen difch op uitgefteekene ftoelen aengezeeten , of op gevlochten^

ruftbedden in elkanders fchoot leggende , onder den blaéuwen hemel lui

en lekker banketteert , en zich zoo wel in volle weelde , als in geftrooide

bloemen en roozen baedt ; terwyl de dertele orrihelzingen en onkuifche

kuflèn van kleevende lippen , door denwyn ih eienen onlefchbaren gloet vaii

minne gezet, het voorfpel maeken van die ontucht, op wiens géü en on-

verzaedbaer pleegen de avont rnet zyne duifterniflè wacht , indien het over-

blyflfel van natuurlyke fchaemte en eerbaerheit haer nógh zoo lang uitfteï

gunt. Naekte en onnoozele kinders , dien , op den moederlyken fchoot

ruftende, van hunne ouderen dus voorgedronketi wordt , belooven, iri

D iüle
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alleongebondenheit metdejaeren opwapTende, door zoo vroeg verbafrcf^

de en ongeregelde zeden aen devolgende eeu een heilloozer nageflacht ,om

van da^h tot dagh hoe langer hoe meer te verergeren , zoo 'er de Hoogfte

door zyne wysheit en rechtvaerdigheit geen fchot voor fcliiete. Wat is ook

de ronde dans , dien jongelingen en maegden met faemgeyoegde handen

engeftrengelde armen om eene gekranfte fpies danflen , daneene opcnbac-

re en onwraekbaere getuigenis, dat de toomelooze en zorgelooze weelde

op het geluit vm bazuinen en kromhoornen ten reie gae ? Is dit bedryf een

7eker merkteken van den ongebonden welluft , die groot en kleen , 'over-

heitenonderdaen, als eenbekoorlyk, maerdoodelyk vergif, van top tot

teen bekroopen enbetovert heeft , de overige verbeeldingen fchilderen ons

met leevendige verwen de geweldenary af, die, tot allerhande godeloos-

heit en boosheit vervallen ,
onfchüldigendoor gewelt en wapens verdrukt

,

en met het bloet en den roof der nagebuuren zich tot braekens toe mefti

Ziet, ai lieve, ziet, devierperfoonaedjenmet aendacht aen, diebezyden

den eenen boom in beweeginge zyn. Twee van die zyn in lyden j de een

,

die zynen vyant met den rugge onder de knie en met den nek onder zyne

dagge heeft, terwylhy, metdenmontinhetgrasgeduwt, zich noch rep-

pen noch roeren kan j de andere, een vrouwmenfch ,
die, vaneenen ge-

Weldenaergefleurtengeflingert,enover den fchoudef met traenende oogen

omziende , de fchofFeering en gedreigde vrouwekracht inet uitgeftrekte ar-

men en gevleugelde voeten naer vermoogen poogt te ontvlieden. Maef

wat magh dit haelenby het geen den aenfchouweren achter deezen dubbe-

len overlaft in het verfchiet voorkomt? Eene menigte van onverlaeteoi

bondelroeden en gerechtsbylen van jongs af ontwaflèn, brengt van alle;

hoeken hout en ftroo en takkeboflèn aen, om eerwaerdige raethuizen en

prachtige rykshoven , zetels van rechtvaerdigheit en majefteit , in vier en

vlam te zetten, en meteenen zwaeren eri zwarten damp den zuiveren en

helderen hemel tebezwalken ; die van eenen anderen kant niet minder be-

nevelt wordt door denftinkenden rook van eenen ronden afgodtsaltaetj

Gode , die zyne ofFereere geenen anderen , zynen lof geenen gefneedenen

beelde geeft , met zyne offeranden zoo haetelyk en walgelyk, dat hy de-

rookerige offervlammen, eenen flank in zyne neusgaten, door de lucht

en het open velt gins en weder verftrooie. Terwyl des menfchen boosheit

de langmoedigheit des Allerhoogflen dus hartnekkigh misbmikt, en het

Gode ten lefte verdriet, zweet en zwoegt ondertuflchen het onweetend
werkvolk in den bou van dit onbegryplyk gevaerte, dat, op des Aertsva-^

ders timmerwerfaen den Voet van het gebergte op flapel fiaende , met alle

zyne vakken, zolderingen, vertrelcken vaft naer de juifle boukunft en
Noachs onberifpelyk voorfchrift voltooit wordt , opdat het , in zynen
buik viervoetige dieren en vogels , van elk flagh by paeren, door lafl van
hooger hant ontfangendc , en vanNoach met zyne echtgenoote , drie zoo-
nen en hunne vrouwen bewoont , en eindelyk van Gode zeiven achter hem
toegeflooten,eene veiligeherberg verftrekke voor die redelyke en onrede-
lykefchepfelen, die met de onbekeerlyke werelt niet ftaen geoordeelt te

worden
, enna een jaerdobberens op de geweldige wateren zyne inwooners

tot eene nieuwebevolking der oude ennu gezuiverde werelt uitlaete.
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HET VliL TAFEREEL
öo vemerlyk als dit tafereel is , het oordeel der eerr

fte werelt door den algemeenen watervlóet , zoo lief-

^

lyk bekoort het ons door de natuurlyke nabootfing
zyner voorwerpen. De fchilder en de plaetfnyder

wyken eikanderen niet in de leevendige trekken , die

de voorbereiding eener doot, waer door zommigé
airede omgekoomen zyn, uitdrukken. Menbefchou-
wevry alles ftuk byftuk met aendachtige oogen.De

hemel ,met een zwart lamper bekleedt , flikkert uit de openinge , die de ver-

deelde zwangereWolken dien gunnen,onder eenenbalderenden donder met
blikfemftraelen ,die te vervaerlyker zyn in herbegin van den nacht,die,door

eenen eenigen plasregen gemaekt , veertigh etmaelen duuren zal . De hemel-

fluizen ^ van haeren Schepper geopent, ftorten zoo zwaere en Op een gepak-

te waterftroomen uit , datmen door hunne dikte naeulyks dat vaertuig be-

fchouwe , dat hem , die deeze verandering in de natuure voorzagh en voor-

zeide , ter lyfberginge dient. Maer tot deeze hoogte waere de Oceaen , dieri

door banken en duinen een peil gezet is , nooit gereezen , waeren de boven-

wateren niet geholpen door de onderaerdfche afgronden , die , van beneden

opwellende, uit hunne losgebrookéne kolken, beeken en flroomen door

vlakten en dalenhenezenden, en menfchen en'beeften alomme in eene mid-

dellantfche zee verdrinken j terwyl andere, onder de drenkelingen nogh
niet geraekt, de waterdoot door het fterk zwemmen naer het vaftelant

poógen te ontwyken. Deezehoope voedt eenen halfoaekten , die , op eenen

kleenen heuvelgeborgen, enden hemel met gewronge handen en verhee-.

venen aengezichte befchouwende , den Rechter om genade bidt j die ook

,

zich over hem ontfermende, zynen geeft ontfangt , hoewel het lyf met an-

deren in den algemeenen ondergang door de wateren gefmoort wordt. Eri

eene ganfche menigte , aen den donkeren en befchaduwdenberg uit de brui-

nende en fchuimende golven landende, op dien langs kronkelige wegen

klauterende , en zynen top allengskens winnende > vleit zich zelve met de

verwachtinge eener zekere behoudeniflè. Maer helaes ! te vergeefs ; gelyk

ook die mansperfoon , die , den vaften gront even onder zyne voeten heb-

bende
,
terwyl zyne egade , zoo het fchynt ,

op krüen en elleboogen nefFens

hem kruipt ,met uitgeftrekte armen hemelwaert ziet , en den Allerhoogften

op eene billykewyze rechtvaerdigt , nuhetgemeene menfchdom naer zyne

hardigheit en onbekeerlykhart Godtsvreeslyken toren vergadert, als eenen

fchat indeezendagh des torens en der openbaeringe van zynrechtvaerdigh

oordeel , nadat de rykdom zyner goedertierenheit en verdraegzaemheit en

langmoedigheit eene bedorve werelt hondert jaeren lang ter boetvaerdigé

bekeeringe genoodigt heeft. Hoe woelt ondertuflchen het verleegen

menfchdomop den voorgront, die eenen hemelhoogenberg vertoont,waer

tegens de zwalpende golvenmet een ongehoort geluit klateren en klotfen,

en waer langs felle ftortregens met eenen ruifchenden waterval nederfchie-

ten ! Gelykerwys aen eenen geknotten ftam een jonge drenkeling met ge-
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lookeneoogen ruft , zoo wordt die terwederzyde gegreepen en vaft gehoü--

den van eenevrouwe en eenen man , die met een droevigh gezicht miffchien

naer iemant zyner huisgenooten omziet , die , als bakfteen , 'te gronde gaen-

de, de verftyfde handen nogh buiten de baren opheft. Hoe khmmen ande-

ten te lande ! Eenvader , van zynen iOone , die zyne voetftappen volgt , om
xlen middel »egreepen,wint het eenen tweeden af, die , met zyn kintop den

fchouder belaeden , van de eene en andere bedgenoote , haere armenom de

zyne-ftrengelende,door een erbarmelyk gezicht gefmeekt wordt^om ook

haeéi zyn getroü gezelfchap in hunne weelderige dagen, te bergen. Een

^nder , in wien het water de vlammen der huwelyksliefde nogh niet heeft uit-

gedooft , trekt zyne gemaelin , naer alle de vervae'rlyke gedaenten des doots

benaeut omziende, met alle kracht tot zich landewaert. Aen haere zyde

brengt een moedigh paert , den vloet ontworftelt , en met nedergeftreekene

ooren fnuivende én fnorkende ,
zynen ruiterin veiligheit

j
terwyl der dieren

koning , dit element ongewoon , met poot en klaeuwen gront voelt , en al

bmllendenaer zynen volger te rugge ziet. De olifant, van eenen jongeling

op den hals beklommen , en van eenen anderen in het zwemmen ter goeder

uure aengetroffen , fnelt met onzichtbaere voeten en verhevenen fnuit , om
zich van zynen ballaft aen het naefte ftrant te ontflaen. En deeze Verlangen

niet minder j hoewel het belanden hen zoo Weinigh van Godts oordeel be-

vryden zal , als déanderen , dié , voorhene te lande geraekt , hunne veiligheit

naer vermoogen bezorgen. Het is ydel, o dwaes paer volks, dat gy mee

zaken pak en lyfsvracht naer den bergtop opklimt,om den watervlöet te

ontwykeui Het is ydel, o moeder , dat gy uw kint den vader, op deezen

boom ftaeride ,omhet te bergen toereikt
, terwyl gy ftraks , al klimmende

,

den eenen en het ander hoopt by te koomen. En gelyk het den jongeling

nietbaet, dat hy, mét handen en voeten aen eenen tak gehecht , zich zelveri

gelykeen kluwen windt, zoo helpt het eenenjongen knaep niet, dien de

moeder het hooft houdt, het ingezwolgen zeewater weder uitte braekert.

VVanthy zal met al zyn bloet aen dit nat de doot drinken, eer dé vloet

in veertigh etmaelen de hoogfte bergen vyftien ellen overfchrydt. En bei-

den moet het ter behoudeniflè genoegh zyn , zoo zy , naer het lichaem

omkoomende, met hunne lefte fnikken Gode twee gerechtvaerdigde en

geheiligde en boetvaerdige zielen overgeeven. Lichaemelyk heil vindt men
nergens , dan in Noachs driftigh woonhuis , waer onder de golven , als

fchroomende het te fchokken en te flingeren , zich vlak ftryken j gelyk zy
van hooger hant gelaft zyn , om hetmet zyne laedinge op de bergen van Ar-

menië neder te zetten. In de Arke is alléén behoudenis , opdat zy een zinne-

beelt zy van die Gemeente, die, vanGode ve^eert en bezorgt , niet te vree-

zen heeft , al verandert de aerde , al worden de bergen in het hart der zeeri

verzet , al bruizen de beroerde wateren , al daverén de bergen door hunne
verheffing j naerdien Gode , dié de onrechtvaerdigen tot den dagh des oor-

deels bewaert , om geftraft te Wordén , de godtvruchtigen weet uit de ver-

zoekinge te verloflèn ; naerdien ook zyn Zoon , Aertsvader Noachs té-

genbeelt , de eenigeRuwaert en huisvader zyner Kerke , haer niet alleen zal

doen ryden (dat Noach niet uitvoeren koft) op de hoogten der aerde

,

maer öok eene eeuwige en ongeftoorde ruft verfchafFen in de hemelen.
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HET IX. TAFEREEL.
A dat de aarde , door het water van den regen , en
van den groten zéboezem , en uit de onderaardlche

kolken
, zodanig was overftroomt , dat het vijftien

ellen hoog boven den hoogften berg ftond , ver-

fchijnt eindelijk die gewenfchte dag , en dat geluk-

kige uur , waar in de wereld , gelijk als op nieuw
herboren, en in den eerften ftaat herftelt,te voor-

J

fchijn komt ; en God , door zijne gedagten van

vrede, met de zelve verzoent. Menlchen en beeften, hunne inwoning

en Hjfberging, ruim een rond jaar, in het wonderlijke vlotgevaaite ge-

had hebbende ,
krijgen een nieuw leven , en zijn uitgelaten in algemene

en bijzondere blijdlchap. Het redeloze zelfs is vol van vriendelijklieid en

dankbaarheid, om den Aknogenden te verheerlijken. Alle dieren, groot

en klein vé, rein en onrein bewijzen met eenlugtigen fprong,uitgeftrek-

ten hals , en moedigen tred , hunne dankbare vreugd aan den vriendelij-

ken Schepper. Het zingende pluimgedierte, dat onder den hemel zweeft,

ftreeft opwaart in de ruime lugt , en vertelt met fchel geluid, op hare wij-

ze, den roem en eer van den oneindigen weldoenden Vader. Al wat long

en tong , ftem en adem heeft , brengt God fchuldigen lof toe , hoewel

met verfchiUende klanken
, nogtans uit een en de zelve oorzaak , en met

het zelve inzigt. Dog het is te gering zig hier lang met onredelijke fchep-

zelen op te houden , nademaal in dit Tafereel héle andere voorwerpen

voorkomen , die beter befchouwing , en hoger aandagt vereiflchen. Be-

Ichouw dien grijsaard , aaitsvader Noach, den tweden wéreldvader, en

ftamboom van het nieuwe menfchdom, met een opgeheven aangezigt naar

den hemel ziende, opgetogen in verwondering over de onbepaalde magt,

onuitputtelijke goedheid , en onaftnetelijke wijsheid van zijnen Opperheer

:

enteffens, met een tedere liefde en heilige eerbiedigheid aangedaan, om-

trent Hem, vanwien hij zo véle weldaden had ontfangen, en nu gereet

om de zelve door alle mogelijke middelen te erkennen. Zie ook's mans

egtgenote, aan den voet van den altaar, en de zonen en dogteren, neder

geknielt en rondomhemleggende: die allemet uitgeftrekte armen, enge-

vouwe handen , genoegzaam tonen , dat ze zwanger zijn van eerbiedige

gedagten voor de Goddelijke Majefteit, enlighaam, geeft: en ziel met oot-

moedigheid ,
ijver , en opregtigheid , naar hunne bequaamlieid , aanleg-

gen, om de werken Gods te overpeinfen j enomHern, die zulk een ge-

nadig oog van ontferminge over hen heeft gehad, te éren, in alles te belie-

ven, zijnen lof alom te verkondigen , met betuiging, om voortaan, met

gelatenheid engeruftheid. Zijn verborgen beleid op te volgen, in Zijne

wijle wil en voorzienigheid te ruften , en op Zijne getrouwheid en waarheid

vaft te vertrouwen. Terwijl Noachs godsdienftigc pligten hoger en hoger

rijzen , zietmen te gelijk de rook der offervlammen ten hemel opvaren.

Waardoor hij zig op het naauwfte aan God verbind, en fchuldbekentenis

,
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voor 20 verre zijn vermogenkan toereiken, doet. Aldus is hijbézig,om

op een nieuw gehouden altaar, met dankbare offerhanden van allerlei rein vé,

en gevogelte , den ontzaggelijken en heiligen naam van Zijnen dierbaren Be-

houder en Weldoender te verheerlijken. En dat het geloof en het dankoffer

vanNoach God behaagde, bleek uit het rieken van den lieffelijken reuk

;

tot een voorbeeld, datHem, eens een béter offerhandeendeflagtofièr, tot

énen wekiekenden reuk, door den Meffias, zoude worden toegebragt.

Waar opNoach ook zekerlijk heeft gezien, gelovende dat de behoudenis

vanhem en zijn huisgezin, was gefchied om het beloofde zaad; dat een-

maal de ftormen, de plasregens, deblbcemen, en donderdagen van Gods

gramfchapgeftilthebbende, zijn geeflelijk huis, dooreen zé van rampen,

in degewemchte havenvan gelukzaligheidzoude ovq;brengen. De Schep-

per maakt hier een verbond der genade met Noach,en met zijn zaad, ja

met de gehele aarde , om die nietmeêr door een watervloed te zullen ver-

derven, waar op de uitverkore kerk ftond vergadert engeheiUgtte worden.

Van welk verbond God den regenboog tot een téken heeft gegeven; een

boog, wonderlijk gefchakeert door verven van de bevalligfte vertoning,

en wel zodanige verven , die onbefchrijffelijk , en niet zijn af te malen.

De vorming van deze verven tot een boog gemaakt , verbaaft al 's men-

fchen vernuft, altoos werk vindende, om de hoedanigheid van deze zelt-

zaamheden , met verwondering , zonder doorgronding naar te fporen.

Het is zeker, dat de regenboog in het begin, envoor de zundvloed, vol-

gens de orde der gefchape dingen, in de wolken is gezien: maar door Gods
bijzondere wil en ordonnantie , is die in Noachs tijd een téken des verbonds

geworden , en zal zodanig blijven tot aan het einde der wéreld. Om dat

nu de troon van God in enom Chriftus een troon der genade is geworden,

daarom is die omringt met een regenboog. En Chriftus, een bode en ge-

zant der genade zijnde , heeft den regenboog rondom zijn hoofd , met wel-

ke hij niet minder is verheerlijkt, als met de duizendmaal duizenden , en tien-

duizendmaal tienduizenden , die hem dienen. Het blaauw en rood , de

twe verven die in den boog uitfteken als water en vuir, wijzen de twe oor-

delen van God over de wéreld aan; het eerftedat volbragtis, enhetlaatfte

dat uitgevoert zal worden. Daarenboven is door dezenBoog de Heerejefus
Chriftus zelve ook te verftaan: want een boog betekent fterkte, en Hij is

deHeere, de fterkte, tot wien de regtveerdige lopen. Door de heerlijke

verven in denboog, worden de volmaakte deugden eneigenfchappen van
denZoon Gods, op een lighamelijke wijze, te kennen gegeven. Deboog
vertoont zig , als van den hemel aan de aarde vaft te wezen , tot eenbewijs

van de goddelijke en menfchelijke natuur in den Meffias. De boogword ge-

zien van heténe einde des hemels , tot aan het ander einde van de zelve , zin-

kende aan wederzijden van den horizont; tot een teken, ja tot een belofte,
dat deKoningk van de uitverkore kerk , de Godvanden gantfchen aardbo-
dem zou worden genoemt. EnGod heeft gezegt; Ik heb mijn boog in de
wolken gegeven : tot een voorbeeld , dat zijn KindJefus , na de uitftortin-

ge van zijn bloed , tot afwafïchinge van de zonden van zijn gemeinte , in te-

genftellinge van de zundvloed, eenmaal in de wolken des hemels zal ver-

fchijnen
, om te oordelen de levendige ende de doden.
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HET X. TAFEREEL.

Oven de gewoonlijke onraft, de menfchen ei^en,

doet zig een bijfter en fchrikkelijk gewoel in de
wéreld op, lkikswijzemaar,enals met een fchets,

in deze plaat vertoont. De vermetele afkomft van
Cham onderneemt een mkkeloos werkftuk , daar
de aarde van zal gewagen , dar de Alvermogende
Godzalfteuiten, en het geen de wrevelige godde-
loze, tot hunne ftraf zullen gevoelen en bezuren.

Toen ter tijd Iprakmenopde gantfche aarde énerlei taal, het geen de ge-

weldige volkeren , van de eerftaanwaflènde grootmagtigfte heerfchappi)

,

alsze naar het ooften trokken , en in de leegte van het land Sinearwoonden,

zo wonder wel geviel, darze, van hovaardij gezwollen , tot malkanderen

zeiden j Koomt, laten wij een ftad en een torenbouwen, wiens opperfte

Ipits den hemel bereüce, omnaamhaftig tewezen, en ons te vereeuwigen,

eer wij in alle landen raken te verflxooien. Zij waren aanftonts onderling

genegen en gereet, om zig bij alle volkeren, door grootsheid, fchrik,en

verbaaftheid , vermaard , ontzaggelijk en gevreeft te maken ; en hun ge-

flagt , gerugt , en vermogen , door een weêrgadeloos gebouw , dat de tijd

zoukonnen verduren, trots alle eeuwen, in top te heften. GewilTelijk met

dit oogmerk, om een oppergezag van godsdieoft in te voeren, waar in

hunne leer , en aaloude overlevering der vaderen , als een régel van waarheid

en regtftant zou grijpen, en voor de volgende geflagten worden bewaart

endeverdadigt: ten einde dat alle andere volkeren alom, van het hoogfta-

telijke kerkgezag , als van een godfpraak , zittende in het berugte Babel

,

demoederfkad, en vorftin van alle fteden, met eerbiedigheid zouden af-

hangen, heilige wetten halen, en door het omhellen van éne godsdienft , ook

éne taal fpreken. Men viel met alle magt dan aan het werk. Geen biezwarm is

in de lente, met drokkerbézigheid,naarftiger doende: oud en jong, groot

en klein, ingeborene envremde. Elk repte de handen. Zij bakten tiggels

uit klai, enbézigdendievoorfteen, en pekzwavelige lijm, in plaats van

tiras. Het pad rookte vandrokheid. Nu gingk het werk in dollen over-

moed voort, met onzinnige hoop, om, volgens het ongehoorde befték,

de ingebeelde bouwpraal des aardrijx te voltooien. Allengskens zagmen

het zwaarlijvige bouwgevaarte , van een ongemeen groot beflag , in de

hoogte rijfen. En zekerlijk zou dit gedrogtelijke praalwerk, indien het

naar het voorgenomen ontwerp had mogen opfteigeren , alle fterktens

en torens hebben overtroffen , in de wolken zijn gedrongen geweeft , en

als een Pharos vanher gehele ooften, op den aardkloot hebben gepronkt.

Men verhaalt , dat dezen ronden bouwklomp al was opgeklommen tot

agt torentranflèn boven elkander, elk vaneen ftadie tuflchenwijdte , met

bequame ommegangen en trappen verzien , ter hoogte van duizend

fchreden. Door de onbefuisde dommekragt van de verwaande werkba-

fen, die, in hunne hollende hartnekkigheid , aan deze torenftad al an
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bouwden, wierd de hemel gehoont , het heilig raadbefluit daarboven

veragt, en de gedugte Godheid tot wraak getergt. De Almagtige Heere

God daalde nedéf , en be/ag het ijdele doen van de menfchen kinderen,

zeggende: Zij zijn énerlei volk, en zij fpreken énerlei taal , en zij heb-

ben dit begonnen te maken ; zouden hunne gedagten niet Worden afge-

fneden? Laat ons nedcrvaren, en hunne fpraak verwarren, op dat een

ijcrelijk de fpraak van zijnen naaften niet hore. Alzo verftrooide de Hee-

re hen van daar over de gantfche aarde: ende zij hielden op de ftad te

bouwen. En de naam van die ftad is Babel genoemt , om dat de taal is

verwart, en het volk verftrooit. Uit dit werk Gods, dat de hovaardige

pogingen van de goddelofe heeft gefteuit , en hunne venvate gedagten

door de verftrojinge verijdelt , is de ménigvuldigheid der talen in alle

landen gefproten. Voorwaar een wonder van de goedertierentheid Gods,

dat zulk een ftout beftaan niet -euvelder is geftraft, en dat de verheven

kruin van die aardfche ftormkat, uit een molshoop opgemetzelt , niet

met den vervaarlijken donder is ingeklonken,om nadien finak nooit we-

der op te ftaan. Het moet niemand vremt dunken , dat de trotfe graf-

naalden van Memphis, de wonderbare gebouwen van de Grieken en Ro-

meinen in Afië en Europe , naderhand geftigt om naamhaftig te zijn

,

vele eeuwen hebben verduurt , zonder énige ftraf van den Almagtigen

onderhevig te wezen. Alle die konftige en koftelijke gedenktekenen fta-

ken de Godheid niet naar de kroon j maar deze baldadige ondernemin-

gen ,
zwanger van heilige majefteit fchenderij , waren van hoger uitzigt.

De verwate bouwers , met alle hunne aanhangelingen, een heilloos bij-

eengerot gebroedzel ,
tragten hun neft in de wolken te maken , en , als

geweldige jagers op aarde , den Opperften te beftrijden , en de wet te

fteUen , of ten troon af te bonfen , en hier door zig zeiven onfterflijk te

piaken, en hun gezag uit te breiden over de bewoonbare wéreld. Maar
gelijk dit Babel liier , tot een fpiegel van alle de vijanden Gods , is voor-

geftelt, zo komen de zelve, onder dien naam, in de voleindinge van

de wéreld ook voor ; wanneer de Regter der gantfche aarde zijn oordeel

aanhaar, de moeder der hoererijen ende der grouwelen der aarde, zal

oordelen , gevolgt met een ftem van groot geluid j 'Zij is gevallen
, zij

is gevallen BabyIon de grote hoer : ende hare plagen, honger, rouw,
en dood , zullen op één dag komen , en zij zal met vuir worden ver-

brand : want fterk is de Heere God , die haar oordeelt.
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HET XI. TAFEREEL.
Eerzame verwondering en aandagt worden in ver--

rukkinge gebragt, door het befpiegelen van deze
plaat. De gedenkwaardigfte reistogt wierd op 's he-
mels Mond ondernomen j zonder zugt en inzigc
van eigen belang, en zonder overleg van ongemak,
moeite en gevaren, op een uidandfchen bodem te
vrezen. Men was in alle onderworpentheid gereet,
om onder Gods geleide, over allerlei voorvallen

geruftelijk henen te ftappen. Zulx gefchiede van het gezewenfte, be-
roemfte, en het grootfte paar volk, daarmen ooit of ooit bij Hebreen
en onbefiiedenen van heeft gehoort j en uit welk , de Joden en Chrifte-
nen, hunnen gantfchen roem en oorfprongk hebben, als kinderen van
deze doorlugtige twé: te weten, de eerfte naar hetvleefch, en de andere
door het geloof Abram, een zoon van Terah, een nakomeling van den
tweden wéreldvaderNoach door SemenHeber, heeft van zijne aanzien-
delijkheid, wijsheid , regtvaardigheid

, geloof en gehoorzaamheid, een
algemeen getuigeniflè , bij in- en uit-landfche volkeren

, gehad : en is

zelfs tot dat toppunt van lof geklommen, van Gods vriend te wezen,
en zijn liefhebber, gelijk de Arabieren hem noemen. Door het gehele
ooften , zo verre de verleidinge van Mahomed zig uitftrekt , word hij

als een waaragtig profeet, ja de vader van aUe de profeten genoemt. De
oude godsdienft van de voorvaderen, was toen ter tijd zeer vervallen j

zulx dat deChaldéén en de Sabéërs , en de meefte volkeren rondom, in

Babylonië, Mefopotamië, Syrië, Egypte en Arabië, de zon, de maan,
en het geftarnte, het heir des hemels dienden. Zo dat Abram ook, met
zijnen vader Terah, voor de roepinge, aan gene zijde van de rivier, den
Eufraat, de afgoden heeft gedient. Dog de Heere God niet willende,

datAbram langer in dat land 20ude blijven, alwaar hij de afgoderij met
de melk hadde ingedronken, en omhem niet verder, door quade voor-
beelden, en fchadelijke ingevingen van zijne bloedverwanten, te laten af-

wijken , had hem een ander land befchoren , daar liij afgefcheiden van
zijne afgodÜche maagfchap, en van alle verleidingen zijner medegenoten,
Gode geheel eigen zoude wezen, ende Hem alleen dienen. Ga (dus luid

de Godfpraak) uit uw land , ende uit uwe maagfchap , ende uit het huis

van uwen vader, ende koom in het land, dat üc u zal wijzen. Op dien

tijd was Abram nog in Mefopotamië, in Ur der Chaldéén, gelegen tuf-

fchen deftad Nifibis en de rivier Tigris, toen de God der heerlijkheid aan

hem verfcheen. Abram nu wetende de wil van zijnen Heer, en gehoor-
zaamheid aan Hem fchuldig, floot hart en ógen voor alle menfchelijke
verhinderingen, die hem mogten te rug trekken, verliet onbefchroomt
zijn vaderland en geboorteplaats , en quam met zijn vaderlijk huisgezin te

Haran. Dit Haran, word vanStefanus, in de Handelingen derApofte-
len, Charran genoemt, en was énigen tijd de woning van Abram,' na dat

F hij,
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hij , op Gods roepinge uit Ur der Chaldéén , daar henen was verhuift

,

alwaar zijn vader Terah, twe honderd en vijf jaren oud zijnde, is geftor-

ven, endoor deze dood het belet van de reis weggenomen. Derhalven

gingAbram, vijf en zeventig jaren oud zijnde, uitHaran, met Saraï zijne

huisvrouw, ende Lot zijn broeders zoon, ende alle hunne goederen, die

zij verworven , ende de zielen die z;ij aldaar hadden verkregen. Op Gods

voorzienigheid hulp enbijftant ten vollen geruft, trok hij op, met al zij-

nen rijkdom vangroot en klein vé, en deménigte vandienftboden; om-

zwervende als een vremdeling , en niet wetende waar hij zoude komen.

Kanaan eindelijk intrekkende , quam hij te Sichem , aan het eikenbofch

More, daar liij zijne tenten opfloeg en woonde. Toen verlcheende Hee-

re hem ten twedemaal ,
gelijk hierna nog zesmaal , zeggende ; Aan uw

zaad zal ik dit land geven. Het geen onmogelijk fcheen, om dat Abram

toen ter tijd nog geen kind had, nog uit Saraï, nog uit Hagar, nog uit

Kethura j
dog zonder hoop , tegens hoop , en op hoop gelovende en

vertrouwende, heeft hij aan de belofte van God niet getwijffelt. Hierom

vond hij zig verpligt, den Heere, die hem was verfchenen , en deze be-

lofte had gedaan , énen altaar te bouwen , en met offervlammen te ver-

heerlijken in het vreemde land, waar van zijn talloze afkomft de beloof-

de erfbezittinge zoude genieten. Van Sichem optrekkende
, quam hij te

Bethel, een plaats van den aartsvader Jacob daarna zogenoemt, omdat
hij 'er in den droom een ladder had gezien , toen de Goddelijke tegen-

woordigheid zig, op een bijzondere wijze , aan hem openbaarde. Van
daar (eerft ook een altaar gebouwt hebbende) vertrok hij naar het zui-

den, en vervolgde aldus zijn kommerlijke reis, als een vreemdeling, en

woonde in tenten herwaart en derwaart , zo als gemak en gevoeglijkheid

van verplaatfing medebragt. Maar aanftonds ontftond 'er een grote zwa-

righeid , daar was honger in dat land , zo dat Abram wierd genoodzaakt

het vandaar naarEgypten te wenden, om voor zig en zijn zwaar huisge-

zin den nooddruft te bezorgen : daar zijne huisvrouw door hare grote

Ichoonheid, overzeldzaam in zulke hoge jaren, den koning zo wonder-
baarlijk geviel, dat hijze dede fchaken: maar wel haaft befchikte de he-

melfche voorzienigheid , datze hem ongerept wierd wedergegeven. Ab-
ram en Lot , met grote omflag van goederen , te Bethel wederkeren-

de , vonden het land te bekrompen om hun vermogen te dragen

;

waarom zij , door de twift van hunne herders , waren genoodzaakt van
malkanderen te fcheiden. Tot zijn ongeluk koos Lot de zijde van den

Jordaan , en nam zijn verblijf in de landftreek van Sodom j want de vre-

delievende Abram had hem beleefdelijk de keur gegeven , welke oord
van het land hij wilde bezitten.
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It de zonde is de krijg mede gefproten, maar hoe
verfchrikkeUjk en grouwzaam , de alvernielende
oorlog, met bloed en tranen , en ketenenen ban-
den, hier op het toneel komt, nog is het fomtijts
aangenaam en behagelijk door de dapperheid, ge-
volgt van zegerijke overwinning en vrijheid, door
geweld van regtvaardige wapenen, in het flagveld
verkregen. Het oorlogen en bloedvergieten is geen-

fins te wenfchen, maar te vrezen,om dat de gevolgen daar yan altijt zijn
verderflijk, en te betreuren. Alle oorlogen van koningen en vorften , al-

leenlijk ondernomen en gevoert uit ijdele eerzugt , ten kofte van' het
zweet en bloed der onderdanen, om die vrijgeborene in gedurige dienft-
baarheid te houden, en tot flaven te maken, en de naburen te ontraften
en te beroven, en de palen der heerfchappije verder uit te zetten • met
een opzet

, om als geeszels en roeden van het menfchdom
, verwoefters

der aarde, en dwingelanden over het geweten, de rol te ipelen : zulke
heilloze oorlogen, bittere oorzaken van verderf en elende, zijn bij God
en alle godvrezende menfchen een grouwel. Evenwel is het oorlogen al

van oude herkomft, en het kan, wegens de boze heerfch-lull , en de
tomeloze ftaatzugt, op aarde gantfchelijk niet ophouden : want het is

zéker, dat de koningkrijken door wapenhandeling zijn opgebouwt, en
afgebroken. Men ziet hier dan de eerfte gefielde krijg, van de welke de
Schrift duidelijk meld: een krijg van vier koningen tegen vijf j de eerfte

de befpringers , en de laatfte de verweerders. De eerfte zijn Amraphel

,

koning van Sinear; Arioch, koning van Ellafar j Kedor-Laomer , ko-
ning van Elanij ende Tideal

, koning der volkeren. Ingevalle iemand
zoude willen ftellen dat deze koningen in Armenië, Perfïe, of AfTyrié,

of in der zeiver geweften , toen ter tijd regeerden j zuk fchijnen loflè

gifTingen te wezen. Het is niet met énige zekerheid te zeggen , hoedani-
ge zij zijn geweeft, en nog veel minder, hoe groot en wijd hun gebied
ftrekte. En alhoewelze koningen worden genoemt

, zijnze maar ko-
ningkjes, ofvrijhéren, of landvoogden van bijzondere landfchappen en
fteden , rondom en digte-bij Babel gelegen , en daar onder behorende.
De verweerders in dezen oorlog zijn Bera, koning van Sodomj Birfa,

koning van Gomorra j Sinab ,
koning van Adama j Semeber , koning van

Zeboïm^ en de koning van Bela, anders Zoar; koningen van vijffteden:

waarom die gantfche landftreek Pentapolis , dat is Vijfflad -, wierd gehe-

ten. Het blijkt dat deze laatfte, Kedor-Laomer, den koning vanElam
afirielen , na dat zij zijn jok twaalf jaren hadden gedragen. Mogelijk hier

toe aangezet, door de aangebore zugt tot vrijheid, en datze in zes paar

jaren genoegzame kragten hadden gekregen, om den wreden dwingeland
her hoofd te durven bieden. Dog Kedor-Laomer , met zijne drie bond-
genoten, ten oorlog toegeruft, verlloeg voor af deRephaim,deZuzim,
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de Emim, ende de Horken. Ende wederkerende, bragten zij de Amale-

kiten , ende den Emoriter te onder ; ende vervulden alzo het land alom

met doodfchrik. De vijf koningen trokken uit tegens de vier overwin-

nende koningen, en ftelden zig in flagorden, in het dal Siddim, dat vol

lijmputten was j daar de koningen vanSodom endeGomorra al vlugten-

de fneuvelden , en de overgeblevene ontquarhen het naar het gebergte.

Voorts roofden de overwinnaars alles uit Sodom ende Gomorra , ende

namen Lot met alle zijne goederen mede, ende trokken weg. Als Abram

uit één ontkomene de tijding kreeg , dat Lot met alle zijne -goederen

was gevangen en weggevoerf, rukte hij , in aller ijl , uit liefde tot zijn

bloed , de gantfche manfchap van zijn huisgezin , drie honderd en agt-

tien, bij een; en verfterkt door de bijlpringende benden van zijnebond-

genoten, Mamre, Efcol, endeAner, wierd een oorlogsman, en moe-

dig als een jonge leeuw , gewapent met een kragt vanboven, zette de

rovers na tot Dan toe. Gods held maar met een handvol volk verzien

,

was onverfchrikt in nare duifternis , zonder te vrezen den donder van

vier vorften , die der vijf de pan had ingeklonken : en hij verdeelde zijn

onderwezen volk des nagts , viel de vijanden op het lijf, en verfloegze

,

meer door de kragt van het geloof, als door het vermogen van zijne wa-

penen ; en hij vervolgdeze tot aan Hoba toe , ter flinker zijde van Da-

mafcus. Al het gewemchte quam in zijnen fchoot zakken. Lot zijnen

neef was gered , en in vrijheid geftelt , de vrouwen waren verlofl , het

volk behouden , en alle de goederen geborgen. Wie kan de blijdfchap

uitfpreken, de vreugd bedenken , en de dankbaarheid vertonen, die dien

vorft, en vader, en overwinnaar, voor zo groot een verkregen zege,

onder het vlegten van lauwer-kranflèn en kronen , al toejuichende , wier-

den opgedragen ? In zo groot een overflromenden vloed van hemelfche

genade , wierd het hart van Abram niet verwijdert , nog door hovaardij

,

nog door begeerte, 's Mans heufche edelmoedigheid weigerde mededeel

te nemen in den behaalden beuit , dat hem volgens krijgsgebruik toe-

quam. Hij droeg maar alleen zorg , dat de bondgenoten , de dappere

medekampioenen , hun befcheiden deel mogten genieten. Aldus heeft

Abram zijn maagfchap en vrienden verlofl: , en in vrijheid gebragt ; en is

in dit alles een doorlugtig voorbeeld van God Meffias geworden, die als

Goël, Loflèr, zijne broeders en vrienden uit de flavernij des duivels heeft

verloft, en in de vrijheid van de erftenillè def hemellche heerlijkheid ge-^

ftelt.
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HET XIII. TAFEREEL.

Uft het iemand zinnelijkheid in kunft te ontmoe-
ten, hij befchouwe dit Tafereel. De vertoning van
een weêrgadeloos paar, een zegepralend veldheer,
en eenkoningklijke priefter, door alle eeuwen, tot
aan het einde der wérelddoorlugtig, heerlijk, naam-
hafidg, enonfterflijk, moet eerbiedigheid en hooo--
agting, in het oog en in het hart van alle opmer-
kende aanfchouwers baren. Het is een overzeld-

zaam wonder, dat een hoogfte en opperfte in het wereldlijke en in het
geeftelijke, bij de ftralen van zijnen luifter, met nederigheid is aangedaan,
en zig zo laag vernedert, dat hij een vreemdeling met beleefdheid, ge-
meenzaamlieid , en goedertierentheid ontmoet. Zubc doet Melchizedek
door het gerugt van Abrams zeeghaftig krijgsbedrijf opgewekt , en ont-
haalt den held, dien hij

, gelijk het waarfchijneHjk is, nooit te voren had
gezien of gekent, met debefte eneenvoudigfteververfcliing, en zet hem
daar bij een kroon vanhemelfche zegeningen op het hoofd, die aUe laurie-

ren verdooft, en goud en diamant verduurt. Al wie oordeelt
, datmen

fcherpzinnige befpiegelingen heeft van noden, om dezen koning en prie-

fter, in alle zijne hoedanigheden naar te fporen, enhem regt te kennen,
is van gevoelen, dat hij, in zaken vanregéring engodsdienft, een dége-
lijk en deugdzaamman isgeweeft, wel bekent bij zijne landsgenoten, en
wonende in Kanaan. En hoewel fommige hem ftellen uit den hemel, en
Gods zoon, en van Goddelijke natuur te wezen, nogtans fchijnthet,dat

hij van de aarde, en een menfch gelijk andere menfchen is geweeft. Dat
jiu de Schrijver tot de Hebreen zegt; Zonder vader, zonder moeder,
zonder geflagt-rekening, nog begin van dagen, nog einde van leven heb-
bende: zulx is gefchied, om datMofes van zijn geflagt, ouders, geboor-

te en dood, niet het minfte lieeft aangetekent; en daarom is het onze-

ker, van wien hij zijn afkomft heeft, of wie hij isgeweeft. Ondertuflchen

blijft het, dat hij een waar en bloot menfch zijnde, vader en moeder heeft

gehad, en is geboren en geftorven, volgens de algemene wet van de na-

tuur. Want al het zeggen van Paulus, is op Melcliizedek, als het voor-

beeld, zeer flaauwelijk toe tepaflèn; dog in een volftrekter zin, en met
voller kragt en nadruk , van Jefus Chriftus op te vatten , als het tegen-

beeld van Melchizedek. Deze dan , die een koning der eeregtigheid en
. ,

' DOOD
een konmg van vrede word genoemt , is een voorbeeld van het nabeeld

deHeereonze geregtigheid , en Koning van vrede. Was Melchizedek
een priefter des allerhoogftenGods? De Heere Chriftus is een priefter in

eeuwigheid, naar de ordeninge van Melchizedek, enwel met eedzwerin-

ge , en in zo verre groter en meerder als zijn voorbeeld , hebbende een

onvergangkelijk enonovergangkelijk priefterfchap. Was Melchizedek ko-

ning van Salem ? De Heere Cliriftus is ook koning der geregtigheid , en

koning van vrede j want hij heeft een eeuwige geregtigheid , voor zijn
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onbewegelijk koningkrijk te weeg gebragt, en de hemelfche vrede ver-

worven. Na dat Abram van het flaan der koningen wederkeerde, heeft

de Goddelijke voorzienigheid het zo befchikt, dat deze koning van Sa-

lem, namaals Jerufalem , hem te gemoet quam, ende hem ende zijne

knegten met brood en wijn, de vrugten van het land, ververfchtej en

dus, op eenverborge wijze, bij een onderpand verzékerde , dat de ge-

hele erfFenis van dat land voorhem en zijn zaad was, volgens de Godde-

lijke belofte. Daarenboven heeft hij, als priefter, den zegen over hem

uirgefproken, in den naam van den allerhoogften God; en zo was hij

meerder als Abram. Ook heeft hij den allerhoogften God gezegent, met

een dankzeggende zegening. Hem alleen erkennende voor de heilbron

i

en den énigen oorfprongk van Abrams overwinning. Zo dat deze zege-

naar, over de welftant en krijgs-zege van den Aartsvader, alzo zeer is

verheugt geweeft , als over zijn eigen. En hoewel hij geen vergelding

had geëifcht, en ook mogelijk niet verwagt, nogtans is Abram, van de

onverwagte en edelmoedige mildheid des konings , en de wezentlijke

goedheid des priefters niet ongevoelig , nog daar over ondankbaar ge-

weeft , maar heeft hem , tot een geringe en dankbare erkentenis , en be-

wijs van onderdanigheid, de tienden van al den veroverden beuit gege-

ven. Waar uit Ichijnt , dat het geven van tienden toen ter tijd al in ge-

bruik is geweeft; hoewel'er geen uitgedrukt gebod van word gevonden.

Men kan naauwelijx twijfFelen , of de aartsvaderen hebben ook tienden

gegeven , al lang voor de wet , en den dienft van het priefterlchap , en

dat wel door een bijzondere openbaring en ingeven van God j gelijk het,

op de zelve wijze, met de ofièrhanden, en iodanige godvrugtige oefFe-

ningen is gefcliied. Wanneer nu God de Heere her priefterdom , met
zijne menigvuldige dienften en hoogftatelijke plegtigheden , heeft inge-

ftek, en de priefters enLeviten daar door de handen altijt vol werk had-
den , zo datze hun eigen belang en huiflèüjke zaken niet konden verzor-

gen , heeft Hij aan de zelve de eerftelingen en tienden toegelegt
,
op

datze onbekommert en geruft van de zelve levende , zig te béter en ern-

ftiger in het werk des Heeren zouden bevlijtigen.
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Met XIV. TAFEREEL.
Ur en tijd, dag en nagt, het ligt en de zon zijrt

in de hand van God, want Hij heeftze bereid. Met
ontzetting en verbaaftheid , daar de aarde en het
hart van beeft, moet de menfch worden aangedaan,
als de Hoge ende Verhevene, die inde eeuwigheid'
woont, zig met woorden laat horen, en den bfixem
van zijne heerlijkheid fchud. Maar die Algoeden
Vader komt de zwakheid re hulp , neemt de be-

haauwtheid weg, en wil zijnen gunftgenoot, in de verfchijnin^e van een
gezigte, geruft fteUen : zeggende

; Abram, vrees niet , Ik §en u een
Ichild, en uwe loon zeer groot. Wonderlijke woorden! nademaal de
Man geen voedftap eigen land in Kanaan hadde,geen vrugt uit zijne len-

denen zag, en, volgens den gemenen loop van de natuur, geen grond-
oorzaak om die te hopen. En evenwel belooft de Heere hem , dar land
tot een erfbezittinge te zullen geven , en zijn zaad in ménigte , als de
ftarren des hemels , te ftellen. De aartsvader op Gods woord vertrou-

wende, geloofde in den Heere, en heeft deze heerlijke beloften omhelft;
en, uit kragt van de zelve , niet alleen lighamelijke en tijdelijke zegenin-
gen, maar voornamentHjk geeftelijke, en eeuwigdurende goederen ve^
wagt. En dat is hem van den Almagtigen tot geregtigheid gerékent: zö
dat zijn geloof regtvaardigmakende , en zaligmakende is geweeft , en de
grootfte zaken in zig bevat. Dog Abram den Heere vragende , waar bij

hij dat erfbezit konde weten? nam op Gods bevél, een driejarige koe,
een driejarige geit , een driejarigen ram , een tortelduif, ende een jonge
duif, en deildeze midden deur, behalven het gevogelte , en leide elks deel

tegen het ander over^ en het wild gevogelte, dat op het aas nederquam^
joeg hij weg. Toen de zon ondergingk , viel een diepe flaap , en Ichrik,

en grote duifternis op hem. Ende God zeide tot Abram : Weer voorze-

ker , dat uw zaad vreemd zal zijn in een land , dat het zijne niet is , ende
zij zullen hun dienen, ende zij zuUenze verdrukken vier honderd jaar.

Dog Ik zal het volk ook regten, hetwelk zij zullen dienen: endedaarnai

zullen zij uittrekken met groot vermogen. Als de zön nu onder en het

donker was, verlcheen 'er een rokenden oven, ende een vuirige fakkel,

gaande tuffchen de ftukken henen. De jonge heeften , midden deur ge-

hakt , vertoonden Ifraëls jeugdige kragt , onder Jofefs landvoogdij , en
hunne zware onderdrukking , mishandelde vrijheid

,
bloedigen arbeid

,

en onverdragelijken dienft , onder énen nieuwen koning ,
diejofef, den

heiland van Egypte , niet zoude hebben gekent. Dat elk deel van de drie

heeften, tegen over het andere wierd gelegt, betékende j dat Abrams
mannelijk zaad , fchoon men het in de geboorte tragte uit te rooien

,

niet zoude verloren gaan ; maar het edelfte volk van de gantfche aarde

blijven , van God tot zijn eigendom verkoren , en daarom zou Hij het

zelve, na een tugtiging van telbare jaren , bij één wederbrengen , en te
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refter tijd heerlijk verloflèn. De tortelduif, en de jonge duif, in haar ge-

heel gelaten, verbeelden de onnozelheid en het geloof van de kinderen

Ifraëls ; als mede hunne zugten en tranen , en dat zij alle geweld en on-

recn: , met een ftantvaftig gemoed , en taai geduld zouden verdragen.

Het wild gevogelte ,
op het aas nederkomende , het welke Abram weg-

joeg, gaf te kennen; hoe de Egyptenaars , als gieren en roofvogels
,
op

de Ilraeliten zouden aanvallen ; en darGod doorMofes, een nakomeling

van Abram, hun voorfpraak en leidsman, hen, met énen uitgeftrekten

arm , uit de verdrukking zoude rukken , en hunne dienflbaarheid in

vrijheid veranderen. De diepe flaap , en fchrik , en grote duifternis , die

op Abram vielen , waren een vertoning van de laatfte en zwaarfte ver-

drukking van zijn zaad , als ijder Egyptenaar een Hebreeuwfche kinder-

moorder zoude worden , en datmen de laft zou verzwaren , en dat de

elendige Ifraëliten , van hunne woedende aartsvijanden , verbaftert van

mêdogendheid, veel erger als de ongeagte heeften en de fnoodfteflaven,

zouden worden mishandelt. Het welke insgeÜjx wierd verbeeld, door

dien bruinen nével, en zwarten rook , als uit énen oven uitbarftende.

De vuixige fakkel, tuflchen de ftukken doorgaande, wees voor eerftaan,

de brandende wraak Gods tegendeEgyptenaren,en over den verftokten

Farao , door de uitftortinge van tien vooraf-gaande plagen ; en eindelijk

den ondergangk van alle zijne wagens en ruiters, en het gantfche heir,

in de Biefezé. Ten anderen zietmen in dien brandenden fakkel, de da-

geraat , en het ligt van verloflmg , dat zig boven de kimmen van de vo-

rige benaauwtheid zoude verheffen. De Abrahamiten dan twe honderd

en vijftien jaren, ten déle in een vrije, en ten déle in een flaaffchevreem-

deUngfchap, in Egypte doorgebragt hebbende (want de vierhonderd,

of vierhonderd en dertig jaren , van hun verblijf in vreemde geweften

,

beginnen met Abrams roeping en verhuifing uit Charran , en eindigen

met de verlolfinge uit Egypte) zouden zij uitgaan , niet als menfchen die

uit de gevangkenis braken , of als flaven die hunne meefters ontliepen

,

maar gelijk vrijgeborene en overwinners , met vrouwen en kinderen , alle

even zeer beladen met goud en zilver , en rijken rooffchat van hunne
vijanden : tot vervullinge van de Goddelijke belofte aan den aartsvader j

dat zij daarna zouden uittrekken met groot vermogen.
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HET XV. TAFEREEL.

Itwendig zijn de wonderen des Allerhoogften niet

te begrijpen. Kuifcheógen, en reine harten , verre
atgefcheiden van vleefchelijke inzigten , en vol van
geeftelijke gedagten , worden vereifcht , om een
groot werk van Gods bevél aan te Ichouwen

; op
dat het aangezigt van oneerbare fchaamte niet blo-

fe , en de bedwelmde verlegentheid de zinnen in

geen ijdele opgetogentheid henenvoere. De Al-

hiagtige God, met zijn vriend en gunftgenoor een verbond opgeregc

hebbende, heeft daarin belooft, dat Hij zijn zaad zoude vermenigvuldi-

gen, als deftarren des hemels, en als het zézand, ende hem en zijn zaad

het land Kanaan tot een bezittinge geven, en dat in zijn zaad alle geilag-

ten der aarde zouden worden gezégent. En heeft hem daar van een bij-

zonder téken gegeven , op dat het een gedurig bewijs ware van het ver-

bond der genade, en van de geregtigheid van het geloof. Welk vei-bond-

téken moeft beftaan , in de befnijdenis van de voorhuid van het vleefch

van Abram, en van alle zijne mannelijke afkomft, en op den agtftendag

na de geboorte gefchieden , met bedreiging van de uitrojing van de ziel

uit hare volkeren , als van een verbondbreker , omtrent de welke zuh.

niet was waargenomen. Voorwaar een pijnelijke plegrigheid , verzeltmet

bloedftortiiig , niet alleen bij Abrams gehéle nageflagt , door de volgen^

de eeuwen te oefFenen , maar die ook aan alle zijne geloofsgenoten , zo
huis-ingeborenen , als aan vremde met geld gekogre , moeft volbragt.

worden; gelijk het ook is opgevolgt. De regtvaardigheid van het geloof

is den aartsvader ^ nog in de voorhuid zijnde , al toegerékent : dog om
* de waarheid van zijne geregtigheid , in zijne gewiflè te verzegelen , ont-

fong hij de befiiijdenis. God drukte zijn merktéken in Abrams vleelch,

om dat hij was geregtvaardigt ; en verzékerde hem , dat Hij , uit kragt

van hun onderling verbond , eeuwig de zijne zij. Dit is gefchied , toen

Abram negen en 't negentig jaren oud was , in het jaar twe duizend en

zeven en veertig na de fcheppinge der wéreld , en vierhonderd en zes ja-

ren , voor den uittogt van de kinderen Ifraels uit Egypte. Dat de befiiij-

denis aan de Egyptenaai's ,
lang voor Abram zou bekent zijn geweeft

,

gelijk fommige willen , is een enkel verdigtzel ; want zij is alleen her-

komftig van dezen aartsvader. Het is wel waarfchijnelijk,datJolef daarna

fommige Egyprenaren , en oudfte van Farao , van deze befnijdenis , en

van véle andere plegrigheden , omzc na te volgen , heeft onderwezen

:

dog dit alles kreukt geenfins de aaloudheid van deze eerfte inftellinge.

!Zcer verkeert hebben fommige zekere befnijdenis, of iet dat 'er naar ge-

leek, tegens de natuur der zake, het vrouwentimmer opgedrongen : maar

de mannen zijn alleen aan die hoofdwet verpligt, ende vrouwen worden

onder die hoofden gerékent , en in en met de zelve voor bondgenoten

Góds gehouden. Ter gedagteniflè nu , van deze verbondmakinge en gc-
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ftaafde belofte, heeft deHeercGod, den naam van Abram , verheven

vader, in Abraham, vader van véle volkeren , en den naam van Saraï,

mijnprinces, inSafah, vorftin, verandert. De Joden zeggen weU dat

de befnijdenis is ingeftelt tot een téken van het heilige verbond ; maar

zij voegen 'er bij, dat daar mede een zeker gevaar van verrotting wierd

vooro-ckomen , dat door de behouding van de voorhuid ontftont. En

dat deze dienftpleging ook diende , om hen van andere volkeren te on-

derfcheiden, als het zaad van Abraham , dat deHeereheeft geheiligt,om

de onreine begeerlijkheden van het vleefch te temmen. Maar daar zijn

vrij groter en gewigtiger redenen : want hier door wierd aan de gelovige

voorafgefchaduwt , betékent, en verzégelt, hoe de belooftie Meffias

eens, in de volheid der tijd, de geregtigheid zoude voldoen, deverzoe-

ninge uitwerken , de genade aanbrengen , en het eeuwige leven verwer-

ven j en alle geeftelijke , hemelfche, en eeuwigdurende goederen van het

nieuwe en bétere verbond , door zijne gehoorzame offerhande en dier-

bare ki-uisdood ,
beginnende met de bloedbefnijdenis , verdient en ver-

kregen hebbende , zijne met bloed gekogte uitverkorenen zoude deelag-

tig maken. Dewijl dan de befnijdenis , onder de fchaduwen en voorbeel-

den , die op Cluiftus zagen , behoorde j en dat door zijne dood , op-

ftandinge , hemelvaart , en verheerlijking alles is volbragt , zo heeft die

dienftpleging uitgedient. Maar daar blijft een befnijdenis van het hart voor

het volk Gods over, die zonder handen gefchied, in de uittrekking van

het lighaam der zonden des vleefches , door de befnijdenis van Chriftus.

Want de befnijdenis , een opgelegde laft voor Ifrael , moeft met den tijd

der verbeteringe verdwijnen. Daarom zeide Mofes ; befnijd de voorhuid

van uwe herten. En wederom : De Heere uwe God zal uwe herten , en

het hart van uw zaad befnijden. Is Abraham nu een vader van véle vol-

keren door het geloof geworden, waar van hij het zégel van het verbond

in zijn vleefch heeft ontfangen ! zo moetmen treden in de voetftappen

van zijn geloof, en eenJood in het verborgen zijn , door de befnijdenis

van het hart, in den geeft, en niet in de letter. Want in Chriftus Jefus

heeft nog befnijdenis nog voorhuid énige kragt
, nog Jood , nog Griek

,

nog Barbaar, nogScyth, nog man, nog wijf, nog dienftbare
, nog vrijë,

maar een nieuw fchepzel Chriftus eigen , dat is Abrahams zaad. Ende zo
véle als 'er naar dezen regel wandelen , over de zelve zal zijn vrede ende

barmhertigheid, ende over het Ifrael Gods.
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HET XVI. TAFEREEL.
Oe eigen de beleefde herbergzaamlieid is aan de
deugd , toont de vrome inborft van den aartsvader

met dit onthaal. Een matig gaftmaal is niet alleen

betamelijk, eerlijk, en oorbaar, maar ook aange-
naam , noodzakelijk , en heilig , en van Chi-iftus

met zijne tegenwoordigheid verheerlijkt. Het ge-
zelfchap van de drie mannen, liier voorkomende,
op Abrahams verzoek ter maaltijd aangezeten, heeft

aan de godgeleerde werk gegeven , om deze gefchiedenis , met alle hare

omftandigheden, op een Gode betamelijke wijs , naai- waarheid te ver-

klaren. Sommige houden deze drie mannen , voor eigenrlijke ende waar-

agtige menfchen ; om datze niet alleen in een menfchelijke gedaante ver-

ïchenen , maar ook , om datze als vreemdelingen en reizers , van den
nedergebogenen Abraham, met een rondborftige gulhartigheid, tot het

ververichen zijn genodtgt. Enige Joden zeggen ; dat het drie engelen

waren, van de welke ijder zijn bijzondere boodlchap had , om dat énen

engel geen twe gezantichappen worden opgelegt. De énen dan zou de
geboorte van Izaak verkondigen j de anderen moeft Lot uit Sodom ver-

loflèn ; en de derden engel was gezonden , om Sodom en de andere ftcr

den om te kéren : of gelijk zeker Rabbi wil , omAbraham van de wond
der befnijdenis te genezen , en hem in zijn fmart te vertrooften. Men
fchijnt geen reden te konnen geven , waarom het getal van deze mannen

juift drie , niet meerder nog minder , is geweeft ? als alleen het welbeha-

gen Gods ; om dat het niet betaamt , in de wegen en daden van Zijne

voorzienigheid te willen indringen , en die met een al te grote en fcherp-

zinnige naauwkeurigheid te doorfnufFelen. Nogtans hebben véle god-

vrugtige en geleerde mannen , zo oude als hedendaagfche , uit deze drie

befloten , dat de Goddelijke Drij-Eenheid , in een zigtbare en lighameHj-

ke gedaante , aan Abraham is verlchenen. Dog Mofes vooraf in de ver-

fcliijninge het woord Heere, den gedenknaam van God gebruikende,

noemt in het vervolg Enen Enigen , die dcurgaans het hoogfte woord

voerde, den Heere. Derhalven is het gewis, dat Een van deze drieman-

nen is geweeft de eeuwige ende waaragtige God , de Heere , en wel de

Meffias , de God der heerlijkheid , de Engel van het verbond , tot een

voortéken van zijne aanftaande menfchwordinge uit Abrahams zaad. De
twe andere mannen zijn gefchape en geeftelijke engelen geweeft , en den

groten Engel van Gods aangezigt nu in deze doorlugtige verfchijninge

vergezeUchappende , niet met hemellche heerlijkheid aangedaan , maar

met lighamelijke gedaante , of met aangenome lighamen bekleed ,
gelijk

meermaal , alsze tot menfchen worden gezonden ; zo datze als dienaars

en oppaflèrs, tot dienft van den eeuwigen Engel gereet, en als : ^d? .ige

naar Sodom vooraf worden gezonden , om het fcherprcgt , op l be-

vél, en volgens het welbehagen van den AllerhoogftenGod, uit te voe-
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ren. Men behoeft zig niet te bekommeren, om te willen onderzoeken

^

hoedanige deze lighamen zijn geweeft ; ofze van God tot dien einde af-

zonderlijk zijn gefchapen , of van levende en onbekende nienfchen ge-

bruikt: zuk fchijnt geen zaak van zalige aangelegentheid. Ook is het

béter, de verborge dongen Gods in eenvoudigheid op te vatten, dan met

fchrandere ftellingen , ' zonder openbaringe, op fcherpzinnige giflingen

gegrond , rukkeloos te dwalen. De overheufche beleefdheid blinkt in

vaderAbraham wonderlijk uit, om dat hij naar drie mannen, die tegens

hem overftaan, met den eerften opflag der ógen, uit de deur van zijn

tent toeloopt , en , met een eerbiedige buiging tot de grond toe , hen

verzoekt , indien hij behagelijk in hunne ogen mag wezen , dat zij tog

van hunnen knegt niet willen voorbijgaan , maar de voeten met wa-

ter waflchen, en onder een boom ruften. En voegt 'er met een bereid-

willige vaardigheid bij , dat hij 'er een mondvol brood zal bijzetten , om
het hart te fterken. Op de toeftemming van de aangebode dienft, haaft

hij zig naar de tent, en belaft Sara, met ter vaard, bloemkoeken onder

de afch te bakken. De man loopt zelf gezwind naar de rinderen , neemt
een fchoon kalf, en geeft het den knegt , om in aller ijl klaar re maken.

Daar op dekt hij openhartig den difch met boter, meUc, en al het toe-

bereide , ftaande eerbiedig , en de hemelfche gaften éten. Zodanig een

maaltijd ftré niet tegens de waardigheid van dit gezelfchap , als met de
hoedanigheid van hunne verfchijning overeenkomende. Toen wierd

aan Abraham, de geboorte van een zoon uit zijne vrouw, verkondigt

^

daar de oude Sara ,
agter de tentdeur , om lagte , die , zulx ontkennen-

de, wordberifpt: Of'er iet te wondermoeiëlijk voor den Heere zoude
wezen? nademaal Hij het is , die de baarmoeder van de dood kan open-
breken , en het leven daar uit voortbrengen. Als nu die mannen opfton-

den, geleide Abraham hen; en den aanftaanden ondergang van Sodom,
om de zware zonden , verftaan hebbende, gedagt zonder twijfFel aan Lot
en zijn gezin , trad in de bres , en , hoewel hij ftof en afch is

, tragte het
verderf af te bidden, op dat de regtvaardige met de godlofeniet zouden
omkomen

, zeggende ; Zou de Regter van de gantlche aarde geen regt

doen? En ftelt den Heere, om de regtvaardige door deverfchoningvan
de flad te behouden , een vraaggetal naar de zelve, van vijftig af, tot tien

toe, voor. Maar, helaas! zij zijn 'er niet te vinden. Na aJle deze rede-

nen ging de Heere weg, ende Abraham keerde weder naar zijn plaats.

HET
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HET XVIi. TAFEREEL.
Igt ftraalt op den weg der opregten , en word na
den uitgang met heerlijkheid bekroont. Indien het
bloed gemenelijk aart naar zijn bloed , greep het

,

wegens de vriendelijke beleefdheid , wonderwel ftant

in Abrahams neef. De Engelen in den avond te So-
dom aankomende , vonden Lot zitten in de ftads

poort; tot wat einde, is onzéker: maar in de poort
te zitten , betékent veeltijts in Gods woord , Het regt

te fpreken. Als Lot de engelen zag, ftond hij op.gingk hen te gcmoet,

en boog zig met het aangezigt ter aarde , met gecüenftige aanbicdinge

,

om in zijn huis te komen, te vernagten, en de voeten te wafichcn , om
vroeg op te ftaan , en hunnen weg te gaan. Het geen zij weigerden

, zeg-

gende, op de ftraat te zullen blijven. Dog op het zeer fterk aanhouden

van Lot, lieten zij zig gezeggen , en quamen in huis : alwaar zij, opeen
weltoebereide maaltijd, en verfch gebakJcen ongehevelt brood, met geen

mindere minzame toegenegentheid , als bij den vromen Abraliam , wier-

den onthaalt. Welke prijflèlijke herbergzaamlieid , de Sclirijver aan de

Hebreen, met ernftige aanbevélinge heeft willen uitdrukken, als hij zegt;

Dat fommige , onwetende , de engelen hebben geherbergt. Maar eer die

engelen zig tot flapen nederleiden, floeg de baldadige vlam, van het ver-

doemelijke vuir der onnatureUjke Sodomiten , ligter lagen uit. Want de

mannen van Sodom, van den minften tot den meeften, van woedende

drifi: genoopt ,
omcingelden het huis , riepen Lot toe , en eilchten de in-

gekome mannen , die aangename gaften , buiten. Dc man Lot , in zo

hoog een nood ten uiterften verlegen , is bekommert , dat het regt van

gaftvrijheid , door de hollende hertstogten van verwate booswigten , zal

worden gelchonden. Derhalven ging hij tot hen uit , en floot de deur

agter zig toe ,
zeggende zagtzinnig ; ai lieve broeders , doet tog geen

qiiaad. De grote benaauwtheid voor dat adderen-gebroedzel
, parfte hem,

in de nare nagt ,
rampzalige woorden uit de bévende lippen , die meer-

der naar mistrooftigheid , als naar tedere en zorgvuldige en vaderlijke lief-

de geleken. Hij bood aan , zijne twe dogters , nog zuivere maagden , tot

hen uit te brengen , alsze maar geen quaad doen aan de twe mannen , die

onder de fchaduwe van zijn dak zijn ingegaan. Op zulk een rede , daar

de menfchelijklieid van gruwt , en het hair te berge van moet rijzen , zou

de dolheid bedaren. Maar neen : het kon de brandende begeerte van de-

ze hartnekkige , overgeve , ontmenfchte menfchen niet ftillen. En hunne

boosheid liep hoger: kom zeggenze, zou deze vremdeling voor regter

fpelen ? nu zullen wij u wel erger plagen ; en zij deden Lot kragt en ge-

weld aan : en het fcheelde weinig , of zij rammeiden de deur op de vloer.

Dog de engelen flaken de hand uit , kregen hunnen eei-W;iardigen en

ontftelden huiswaard bij hen , en floten de deur toe. Waar op al die god-

loze manfchap met blindheid wierd geflagen; en zekerlijk niet alleen met

I ten
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een blindheid der ogen, maar ook met een blindheid van het harr, zó

datze als dolle honden , door en tegens malkander lopende , en moê en

mat van taftéri én zoeken , de deur niet wiften te vinden. Deze ftraf was

een voorbode , en aanvang van groter elende. Het grofewangere bcfluit

Gods ging reets iii arbeid , en XoU haaft itt verbolgentheid een vreeslijk

wonder baren; als dé boze tttariheh, en grote «öndaars tegens denHee-

ré, voor het ontvlaiïide gelaat van d:éh AÏma'gtigeh , als walch voor het

vuir, zouden veirfmelren. Maar het Alziehdé Oóg, dat nooit flaapt of

iluimert, waakte over Lot, en flóég zijne treèeh gd. Want God is een

fteenrots. Hij is waarheid eii iregt , en zijtte öóïdélen !zijn waaragtig. Het
zou terftont bïïjken , dat de Régtér vin de 'garitfche aarde geen onregt

doet , door het behouden vaii één regltVaardige , üit duizend duizenden

godlozen. De tijd was kort. De rol der Sodomitèn was aan het aftoipen.

Daarom zeiden de engelen , die twe mannen , töt Lo't , het heir binnen

's huis eens overziende; Hebt gij hier iemand ittiÉférdeT Vafn'de uwen,eefi

fchoonzoon, of zoon, óf dogteren? brengze dÜe, 'die deliwé ^ijh, 'ixk

deze ftad. Want wij zullen deze plaats verdelgen: daarom dathet gefoèl)

der zonden van dit volk, zeer groot is geworden voor 'den Heere, 'die

ons heeft gezonden , óm hen te verderven. De géhöórzame Lot ging

aanftonts uit naar de toekomende fchöönzonen , die iijne dogteren zou-

den nemen, zeggende; Staat óp , gaat üit deze plaats , want de tieere

'zal deze ftad verdoen. Maar déze 'heilloze afkofiïft, vangodvrezentheid

verbaftert, agte die opwekkende waarfchuwing voor 'bOerterij , en floeg

s mans rede in de wind. Eh geen Wónder : de maat der zonden van S.

dat volk was vol, ja meer dan vol, eh had al lang overgelopen. Want
boven den gruwel aller grouwelen, waar mede zij zig hadden verontrei-

nigt , waren zij befmet met de zonde van hoogmoed , overvloedige lat-

heid van brood, en ftille mft, en zij ftrekten de handen niet uit tot dén

armen en nooddruftigen. Alle te zamen blijken van boze ongeregtighe-

den, die tot den hemel fchreeUwden, en de boosdoenders voor de vier-

fchaar Gods onophoudelijk verklaagden , en de RegtvaardigeMajefteit
, óp

den ongenaakbaren troon , de ftraf als uit de hand wrongen. Waarom de
regtvaardige Lot , vermoeit van den ontugtigen wandel der grouwelijke

menfchen, zijn regtveerdige ziel dag op dag heeft gequelt, dóór hef zien

en horen van alle verfoeiëlijke werken. Dog de HeereGod weet de god-
zalige uit de verzoekinge te verlofïèn , en de onregtveérdige te bewaren
tot den dag des oordeels , om geftraft te Worden.
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HET XVlll. TAFEREEL.

Angkzaam komt de Goddelijke wraak aan, maar
nog al te fnel voor de godlofen. Heft uwe ógen
om hoog , zegt de Heilige zelf , ende zief , wje
deze dingen heeft gefchapen. Dog hier moet men,
in een eerbiedige verrukkinge

, uitroepen : Heft
uwe ógen op,ó aarde! en alle inwoonders derwé-
reld, ende ziet, Wie deze dingen heeft yerdelgt.

Nu was het treurfpel aanftaande , dat ra$ in een

wigtig en eeuwig wé zou eindigen. Als de dageraat aanbrak, drongen de
engelen Lot aan , zeggende: Neem uw vrouw, en dogters, op dat gij

in den gruwel der ftad niet omkomt. En toen hij marde, grepen 7,ij de
liandvan hem , van zijn vrouw , en van zijne twe dogteren , om dat de Heere
hem wüde verfchonen , en bragtenze buiten de ftad ^ met bevél, vanqp
het leven niet te rug te zien , nogte op de gantfche vlakte ftil te {\.as,n ,

en zig naar het gebergte te houden , om niet teftèns om tekomen. Mg^r
de vrees was de man meefter: hij was bedugt , dat hij 't 'er niet onge-

ifchonden zou konnen afbrengen , daarom bad hij , dewijl hem tog ge-

nade en weldadigheid iwas gedaan , dat hij naar een klein digt nabij gele-

gen fteedje mogte vlugten , om gewis behouden te worden : dat hem
.wierd vergunt , ende omkëringe van Zoar dus voorgekomen. Waar qp;
als tot een vaarwel , wierd aanbevolen : Haaft u, behoud ,u derwaart,

om dat 'er niet zou konnen uitgevoert worden , voor dat de man veilig

weg zoude wezen. Toen Lot te Zoür binnen quam, gingk de zon op
;boven de aarde , riiaar donker brandende , taan-rood , en gedoodvlakt

in't gezigt. De genade had boven uitgedient , en de wraak Gods was gaan-

de en ontbonden. Want de Almagtige , vol verbolgentheid , daalde ra?t

kragt uit zijn paleis. Waar Op al het land in 't rond uit qntzag begon.|e

beven, :te'fchudden, en te fidderen. Een rook gingk op uit, zijn neus,

een vertérend vuir brandevoor zijn aangezigt los, kolenwierden vuiiTood

• daar van^ doorglommen. 'Hij zette zig ineen karros van wolken , vliegen-

ide op. de vleugels der winden, in 't gareel voor zijnen vervaarlijken oor-

I logswagen aangcfpannen. Voor den glans van die verfchrikkelijkfte aan-

'.4comft, baarden enbarften donkere wolken endigte névels naar beneden

• wit, met régen , hagel , blixem, en donder; zo dat de kolken der.watè-

' ren wierden gezien , ende de gronden der wéreld ontdekt. De Heere dedé

zwavel en vuir , over Sodom ende Gomorre , van den Heere uit den he-

mel regenen. Daar op volgden het gieren , gonlên , fiiorren , en hui-

len vanuitgelate winden, en het razen van woedende hoofdftoffen ,
regens

malkanderen aangefart. Hagelftenen, vonken, ftormbuien , onweir , vuir-

kolen , als uit een mengelklomp in een zwarte lugt van een geborften

,

wierden met fchitterende blixemftralen , als golven vuirs , onder een ge-

flingert: door welke vei-hevelingen de fchon c donderkloten
,
flagopflag

ïionenrollende, alles te pletter klonken, dat de grond van de aarde loeide

I 2 en
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en daverde. Wie kan alle de rampen van pijn , rouw, en dood, binnen

de fteden, op de ftraten , en in dehuifen melden? Wie kanzedenken? Wie

kanze weten ? toen de zwavel-vuir-druppelende flagrégen , die zorgelofê

boosdoenders , van verwate weelde dronken , zo onverwagt op het lijf

viel? De dood en het verderf wai'en niet gekonien op den drempel, of

geklommen indevenfteren, maar plotfeling ingedrongen in het hart en in

de zieL Daar hielp geen handewringen , hair uittrekken , en aanzigtkrab-

belen , onder al het gefchreeuw , jammer , en misbaar , vermengt met

vloeken, lafteren, endetongtekaauwen. De jongfte ogenblik was geko-

men. De vlam brande rotfen en arduingebergten weg, en weide alles in

een zé van vonken af De vloeken en peften gilden al lillende in den on-

uitbluflêlijken barrenoven, en wierden voor eeuwig in een poel van vuir,

en rook, enfmook, en puin , en afch begraven. Hoe dier, hoe dier ftont

hundielafterlijke geilheid ! De wrekende geregtigheid van den Aartsreg-

tervoer voort. Hij keerde de fteden om ,Sodom, Gomorre , Adama , ende

Zeboim,de gantfche landftreek , alle de inwoonders,en al het veldgewas:

20 dat nog tak nog wortel van iet overbleef , en niemand daar kan wonen,
nogte een menfchenkind verkéren. In zo groot een ommezwaai van dat

akelig wonderwerk, daar de Heere zijn geregt uitvoerde, vergat de vrouw
van Lot, door aardJfchgezindheid , nieuwfchierigheid , ongehoorzaamheid,

en ongeloof, haren pligt. Want agterzig omziende, veranderde zij in een

Soutbeeld ; niet van Ichrik verftijft , nogte door damp verftikt , maarom de
overtreding van het gebod des engels, van den Heere geftraft. Ofdit Sout-

beeld, de eigenfchap van gemeen fout, of van fteenfout heeft; en nu nog
kenbaar met de gedaante van een menlch, en wel van een vrouw, tuflchen

Engaddi endeDodeZé, ftaatj zuk is bij gebrek van deugdzame oogge-

tuigen onzeker. Dog dewijl het een wonderwerk Gods is , heeft dit Sout-

beeld zekerlijk geen gemeenfchap met de natuur van andere fouten, en is

een wondere foutftof op zig zelve, daar water lugt en tijd te vergeefs hun-

ne nagels op affcheuren. Dit is waaragtig , dat de HeereJelus Chriftus heeft

gezegt; Gedenkt het wijfvan Lot: toteenwaarfchuwing, om niet te zon-
digen, ende ftraf voor te komen. Hierom hebben véle Proféten , Evan-
geliften , en Apoftelen , van de zonde en van de ftraf van Sodom en ha-

re naburinnen gewaagt , als van twe hoog -gaande zaken, en bakens,
die in de zé van de wéreld wonderlijk uitfteken : en de zelve , tot een

voorbeeld zonder voorbeeld , aan hunne volkeren voorgehouden
, op

dat de inwoonders van de gantfche aarde zouden léren weten , eer de
Zon der geregtigheid, met de donder van zijnftem, met de blixemvan
zijn aangezigt , en met de kragten van zijn fterkte , in de wolken des

hemels ten oordeel verfchijne , dat de God Ifrads God is.

HET
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HET XIX. TAFEREEL.

?7

Ir de bron van liefde vloeit dikwils haat. De grote
voorfpoed is zelden duurzaam, om dat het leven
der menfchen , in alle ftaat , een kéten van veel
elende na zig fleept, die bijblijft en volgt, gelijk
de fchaduw het lighaam. Zulx bleek in deEgypti-
fche Hagar, de vremde, de dienftmaagd, die van
de onvrugtbare Saraï aan Abram tot een vrouw
wierd gegeven, en helaas! maar voor een tijd. Als

Hagar bemerkte datze zwanger was, verhiefze zig, en veragte de Vrouw.
Het geen Saraï zo euvel opnam, en haar daar over zo hard viel, datze
wegvlugte. En bedrukt zittende aan een waterfontein, in de woeftijn op
den weg van Sur, wierd haar van den Engel des Heeren bevolen, datze

weder naar hare Vrouw zoude kéren, ende zig onder haar vernederen:

met een trooftrijke belofte, dat haar zaad in een ontelbare ménigte zou-
de worden vermenigvuldigt , en datze een zoon Ifmaël , de verhoringe

Gods,zoude baren, die een woudézel of een wild menfch zoude wezen,
en wijduitgeftrekt voor het aangezigt van zijne broederen wonen. Na
veertien jaren nu , wierden de beloften Gods , aan Abraham gedaan , die

altijt ja en amen zijn, vervult. De oude onvrugtbare lang kinderloze Sara

baarde, op den gezetten tijd, haren honderdjarigen egtgenoot een zoon,
die Izaak , van haar laggen in de tent een jaar te voren , wierd gehéten

,

en op den agtften dag befoeden. Waarom zij zeide , God heefi: mij een

laggen gemaakt. Het is wel af te nemen, wat blijdlchap , uit de geboor-

te van dezen zoon der belofte, in het huisgezin van den vorft Gods is

ontftaan. De onvrugtbaarheid was met vrugtbaarheid gekroont, de Ima-

delijke veragtinge onder de menlchen weggenomen , en een wettige erf-

genaam uit den doorlugtigen hoofd- en ftam-boom gefproten. Waar bij

quam de overgrote vreugd , alle verfland te boven gaande , de welke de

geloofsheld in zijn ziel gevoelde, als hij met zijne lighamelijke ógen zag,

den aanvang van de toekomende zegen, die, door het middel van dat

zijn zaad, over de gehéle aarde zoude komen. Geen klein bewijs van wa-

re en hoogftatelijke vrolijkheid gaf zulx te kennen, wanneer het kind Izaak

groot, en gefpeent wierd. VaderAbraham, in den geeft verheugt, maak-

te op dien dag een grote maaltijd. Men mag wel denken , dat 'er pragtig

was opgedifcht, dat 'er niet ontbrak, en dat alles vol ftont; want deman
was fchatrijk ; de Heere hadde hem gezégent met goud , zilver, knegten,

dienftmaagden , en overvloed van ve. Zekerlijk om zijn grote agting en

liefde, met een milde dankbaarheid, aan zijne egtgenote.de blijde moe-

der, te doen blijken, en den hérelijken zegen Gods van zijn vermogen

te tonen , en een gedenktéken , van de fpaning van het beloofde en ver-

kregen kind , voor het toekomende nageflagt agter te laten. Maar een

donkere wolk van ongenoegen , benévelde wel haaft de heugelijke zon

Van dat juichende difchgenootfchap. De vreugd wierd van de onruft ge-

K, fteurt.
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fleurt. De mannen Gods, zo voor als na, zijn mê van huiskruis niet vrij

geweeft. De grote Sara zag Ifmaël, Hagars zoon, fpotten. Het zij dat

ontftont uit een haat, die hij regens het tedere wigt, van de geboorte af,

hadde opgevat; of dat hij trots op het voorregt van zijne eerftgeboorte,

jaloers was , over al de pragt en praal, ter ére van het jonge kind aange-

regt: hetlpotten, veragten, en fchimpen is altijt te wraken; want het

bekomt nooit iemand wel , en een vroom man zal niet zitten in het ge-

ftoelte van de fpotters. De vorftin dervrouwen barfte, over dat fpotten,

in zulk een verbolgentheid uit,datzetegens haren halsvriend zeide; Drijf

deze meid met haren jongen uit , want hij zal geen erfgenaam met mijn

zoon Izaük wezen. Die rede vielAbraham als een meulefteen op 't hart,

want hi; had den jongen lief, gelijk voorhenen was gebleken , toen hij

,

al zugtende, midden in Gods belofte, met deze woorden inviel: Och,

dat Ifmaël voor uw aangezigt mogte leven! Maar God zeide tot den be-

kommerden verlegen en ontflelden Abraham, laat het niet quaad zijn in

uwe ógen; hoor naar het gene Sara u zal zeggen, want in Izaak zal uw
zaad worden genoemt: dog ik zal den zoon van deze dienfhnaagd tot

een volk flellen, om dat hij uw zaad is. En te voren was ook al belooft,

dat twaalf vorflen uit hem zouden voonkomen. Toen flond Abraham,

gehoorzamende het gebod Gods , des morgens vroeg op , ende nam
brood en een flefch met water, ende leide het op Hagars fchouder,ook

gaf hij haar den jongen over, en zondze weg. Een uitzet niet al te rijk-

keüjk: en een fpiegel van de verandering der wéreldfche zaken, diefbm-

tijts met geneugte beginnen, en met tranen eindigen. Aldus eindigde het

vertrek van Hagarmet haren Ifmaël : wiens verleide, verblinde, voorhuidlofê

nakomelingen , een geweldig groot zegenrijk land op den aardkloot be-

flaan; en liever met den naam vanSaracijnen,alsHagareen willen pronken;

en nu lang de zure voetftappen van hunne baUingmoeder, dwalende in de

woeflijne Berfèba , hebben vergeten. Maar in alle deze dingen zijn won-
deren opgefloten , die een andere beduidinge hebben : want de zoon uit

Hagar, ende zoon uit Sara, betékenen de twe verbonden, het oude
ende het nieuwe , de dienflbare en de vrijë kerk. Ifmaël is geboren naar

het vleefch, en Izaak door de belofte. Agar is Sina, een berg inArabië,

en komt over een metJerafalem , dat nu is , en dienflbaar met hare kin-

deren. Maar Jerufalem dat boven is , dat is vrij, en onzer aller moeder ;

en de kinderen van die eenzame zijn meerder , dan van de getrouwde.

Dit is de heilige flad, het nieuwJerufalem,van God uit den hemel neder-

dalende, toebereid als een braid die vóórhaar man is verfiert: daarGod
alle tranen van de ógen zal afwiflchen : daar dood, nog rouw, nog ge-

krijt, nog moeite meêr zal zijn; want de heerlijkheid Gods verligtze,en

het Lam is hai-e kaars.

HET
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HET XX. TAFEREEL.

Oefchiklcinge en uitkomft zijn van den Heere. Al
wat God doet is wonderlijk, want Hij is wonder-
lijk. Op dit toneel komt een wonder voor, dat het
geloof te boven gaat, en nogtans in de kragt van
het geloof is begrepen. Het is niet zwaar, de be-
lofte vanGod te ontfangen.maar de proef van on-
wankelbare liefde omtrent de zelve uit te ftaan
door het derven van het lieffte op aarde, waar in

de hoop en de zegen van aUe geflagten is opgefloten en gegrondveft,
dat IS een heldenftuk, en daar is werk aan vaft. In de voorfpoed quam'
de bitterheid op. God verzogt Abraham, zeggende: Neem uw zoon,
den énigen, den lieven IzaSk, en ga naar het land Moria, en offer hem'
daar tot een brandoffer, op een van de bergen, dien ik u zal aanwijzen.
Voor dit ftreng gebod ftonr de natuur verbaaft , en de menfchlijkheid
kon er niet deur henen zien. Evenwel was de man Ibaks gehoorzaam

:

zijn geloof tarre de dood uit. Hij ftond 's morgens vroeg op , zadelde*
zijn ézel , nam twe jongelingen en Izaak mê ; en als hij hout tot het
brandoffer had geklooft, gingk hij naar de plaats, dien God hem hadde
geboden. Een di-oevige reis, vol zureftappen,verzelt met vrees en hoop.
Het zij hij befpiegelde, om dat niemand het bevél Gods als hem alleen
was bekent, hoe zijne egtgenote den zoneflagter t'huis kerende zoude
verwelkomen: hoe zijne huisgenoten , al het befiiedendom, het gerugt
van Gods belofte nu in zijn land gehoort hebbende , dien grouwel zou-
den verfoeien : enhoe hetftuk, dat een vader, onder fchijn van gods-
dienft, zijn eigen énigen en lieven zoon, door een moordmes gedood,
en op een brandaltaar geöffert hebbende, alle volkeren rondom, en de
wijde wéreld, tot een vervloekinge in de óren zoude klinken. Dog de
man

,
met het geloof geharnaft, gingk voort, en liet zig onderwegen geen

woord ontvallen, van het geen er ftont te verrigten. Op den derden dag
zag Abraham de plaats van verre. Ende hij zeidetotde jongelingen, wagt
hier, ik en de jongen zullen derwaart gaan, als wij zullen hebben aange-
beden

, zullen wij tot u wederkeren. Woorden , door de voorzienigheid
Gods gelproken ! Ende hij nam het brandofferhout, en leide het op zijn

zoon Izaak ; en omniet te marren, droeg hij zelfs het vuir en het flagtmes
in zijne handen , maar een zwaarder laft in zijn bekommerde ziel. Hoe
klopte 't hart! Hoe beefden de bénen ! Hoe was het aangezigt beftorven
en naar de dood gezet! De priefter ende offerhande waren daar door de
natuurwet naauw verbonden. óNeen! die band was in Abraham verbro-
ken. De liefde tot God had hem van al het aardfche lang los gemaakt.
Toen zeide Izaak tot zijn vader; zie het vuir ende het hout j maar waar
is het lam van het brandoffer Och ! die vraag was Abraham een verfche

fteek in zijn gewonde ziel: en hij antwoorde ;
mijn zoon. God zal hem

zeiven
.
een lam ten brandoffer voorzien. Hoe weinig dagt die onfchuldige,
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dat hij het gekloofdehout voorzig zeiven droeg, dat het ftaal voor zijnen

nek was "ellepen,datde vuirkoolomhemglom , en dat het hem zou gelden,

en hij het offerlam wezen! Men quam op de plaats dieGod had gewezen.

Op dien berg moeft de toets van het goud des geloofs gefchieden. Abra-

ham bouwde daar een altaar, en fchikte het hout daarop , en als hij zijn

zoon Izaak hadde gebonden , leide hij hem op den altaar, boven op den

houthoop, met meerder geweld om zig zeiven te overweldigen , als met

het gantfche offerwerk van dat onnofele flagtfchaap. Nu ftelde de held

nog vaft, dat God, die den zegen in zijn zaad als de menigte van de ftar-

ren des hemels , ende het zand aan den oever der zé hadde belooft, niet

konde liegen: en ziende om her geen uitkomJft, vertrouwde evenwel , dat

God magtig was om zijn bloed' uit de dode afch te konnen opwekken.

Waar op hij zijne hand uitftrekte, het flagtmes greep, en mikkende den

flag dreigde te geven. Dat was een ijfer geloof: daar was de liefde fterker

als de dood, en de ijver harder als het graf. Het geloof was in top , en

baarde hare vrugt, de uitkomfttegens de dood. Zie, de Engel des Hee-

re, fneller alsde blixem, riep van den hemel. Abraham, Abraham, ftrek

uwe hand aan den jongen niet uit, en doe hem niet. Nu weet ik dat gij

Godvreeft, en uwen énigenzoon om mij niet hebt verfchoont. Toen zag

Abraham agterom een ram , met de hoornen in de doorneftruiken ver-

wart, dien hij in de plaats van zijn zoon tot een brandoffer opofferde.

Endede Engel des Heeren riep andermaal, zwerende bij zig zeiven, en

herhaalde om deze zaak den beloofden zegen. Aldus wierd Abraham van

den Heere zelf met lof bekroont. Izaak nu is een doorlugtig voorbeeld

van denHeereJefusChriftusgeweeft. Izaak betekent laggen : Chriftus is

de grote blijdfchap voor alle volkeren. Izaak is uiteen onvrugtbare moe-

der geboren : Chriftus is als een rijsje opgefchoten , en als een wortel uit

een dorre aarde. Izaak is opdenagtftendag befiieden: ClTuriftus insgelijx.

Izaak was de énigen zoon, want buiten hem word Abrahams zaad niet ge-

rékent : Cliriftus is de éniggeborenZoon Gods. Izaak heeft het offerhout

getorft: Chriftus heeft onze zonden in zijn lighaamophet hout gedragen.

Izaak was onnozel: Chriftus heeft géne zonden gekent. Izaak gingk gewil-

lig ter dood: Chriftus wierd als een lam ter flagtinge geleid. Izaaks offer-

plaats was de berg Moria : Chriftus is op Golgotha gekruift. IzaSk was

aanftonds , door het gebod Gods , in de gehoorzaamheid van Abraham
geoffert : Chriftus is hetLam , dat zig zeiven, van voor de grondlegginge der

wéreld , door den eeuwigen Geeft aan God onftraffelijk heeft opgeoffert.

Izaak was drie dagen reizens op den weg , en zo lang in het hart van

Abraham als dood : Chriftus , geftorven zijnde , was drie dagen in het

hart van de aarde. Izaak is bij gelijkenis uit de dood weder gekregen:

Chriftus, als de Vorft des levens, heeft den ijfèren kéten van het fterfr

lot afgebroken, en is kragtiglijk bewezen den Zoon van God te zijn.
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HET XXL TAFEREEL.
Cherp en verfchriklijk is de fchigt des doods : maar
het is goed daarom te denken , en het geweld van
den koning der verfchrikkinge , om niet te zon-
digen, altijt te overwegen. Wat man leeft 'er die de
dood niet zal zien , en zijne ziel uit het geweld van
het graf bevrijden ? Als Sara , Abraliams vrouw,
honderd en zeven en twintig jaren oud was, is zij te

Kiriath-Arba, het welke is Hebron
, tegen over

Mamre , in het land Kanaan , geftorven. Abraham nu , van het troofte-

lijke leven der lieve halsvriendin verfteken zijnde , heeft zijne egtgenote
met grote rouw beklaagt ende beweent. Het is nodig en loflijk , dat een
dierbaar dood lighaam , waar in een koftelijke ziel heeft gewoont , een
eerlijke en heerlijke ruftplaats geniete , en geen ézels begraaiFeiiis hebbe.

Abraham dan van deze lijkpligt opftaande , fprak de zonen van Heth
aan om een grafftede. Deze grote man had toen nog niet één voetftap

eigen land in het geweft,dat zijne afkomft tot een erfbezittinge van den
Heere was toegezworen. Ik , zeide liij , ben een vremdeling ende een
inwoonder bij u lieden ,

geeft mij een erfbegraafplaats
, op dat ik mijne

dode begrave. Het overbeleefde antwoord van de zonen Heths , waar

door hij heer en een vorftGods wierd genoemt, en de keur van alle gra-

ven gegeven ,verpligte den befcheiden en nederigen Abraham zo zeer, dat

liijopftond, en zig voor het landvolk, de zonen Heths , nederboog , zeg-

gende j indien het u behaagt dat ik mijne dode begrave , hoort mij

,

en fpreekt voor mij bij Ephron den zoon Zohars , dat hij mij geve de
fpelonk Machpela , in het einde van zijn akker , voor het volle geld , tot

een erfbegraaffeniflè in het midden van u. Ephron de Hethiter , niet min-

der beleefd als het volk, zat in het midden van de zonen Heths, en ant-

woorde Abraham voor hunner aller óren : Neen mijn heer , hoor mij

,

den akker, en ook de fpelonk die daar in is, geve ik u, in tegenwoordig-

heid van de zonen van mijn volk , begraaf uwe dode. Toen boog zig

Abraham wederom neder, weigerende zulx aan te nemen, en bood aan

het geld daar voor te geven. Maar Epliron zeide ,
mijn heer , een land van

vierhonderd fikelen zilvers , wat is dat tufTchen mij en u ? begraaf uwe
dode. Het fchijnt dat de landvorft énigfints geldgierig was , om dat hij

,

met de weigering van de betaling, de waardij van het ftuk land noemde.

Maar Abraham , al te edelmoedig om iet voor niet te begeren , den prijs

wetende , woog Ephron vierhonderd fikelen zilvers goed gangbaar geld

toe. Waar uit blijkt , dat de waardij van het zelve toen alleen bij het ge-

wigt , en niet de munt in gebruik was : en naderhand is de fikel der Jo-
den , op de éne zijde met een wierook-kelkje , en op de andere zijde met

de roede van Aaron getékent geweeft. Daarna begroef Abraham zijne

vrouw Sara, in de fpelonk van den akker Machpela, tegen over Mamre,

dat Hebron is , in het land Kanaan. Voorts is die akker-fpclonk tot een
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erfbegraafFenis aan Abraham , en voor zijn gantfche ftamhuis beveftigt

geworden : want Abraliam , Izaak , Rebecca , Lea , en Jacob , zijn in de

zelve begraven : behalvcn Joicph , wiens gebalflèmde beenderen Molês

uit Egypte hadde mede genomen, de welke van de Ifraëliten, toen Jo-

fua was geftorven , te Sichem zijn ter aarde beftelt. Zodanig is dan het

uiteinde van Sara geweeft , van Sara die princes , de blijdfchap van haar

volk , het fieraad van hare tijd , een fchone vrouw met fchoonheid over-

goten , een grote vrouw van den grootften man , een wonder van natuur

en van genade , de moeder naar het vleelch en het geloof van Joden en

Heidenen , ja de moeder naar het vleefch van dat Zaad , dat het aard-

rijk en de dood en den afgrond zou in dwang houden. Uit dit begra-

ven , en de zorg voor de begraafFenis , is klaarlijk af te nemen , dat de

gelovige Abraham , en alle zijne geloofsgenoten , in de hoop van verrij-

fênis leefden , vaft fteUende en wetende , dat God een God is van de le-

venden en niet van de doden ; waarom zij verwagten de ftad die grond-

veften heeft , welkers konftenaar en bouwmeefter God is. Welk kentëken

van geloof, veel koftelijker en duurzamer dan alle grafnaalden en marme-

re kolommen, ter gedagtenis van afgeftorven opgeregt , waardig is , dat het

als met een ijlere griffi , voor eeuwig , in de fteenrots van elx hart , werde

gegraveertjomdoor het fterven van alle vromen, te léren fterven eermen

fterft, op dat de dood mag wezen een doorgaiig tot het eeuwige leven.
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HET XXIL TAFEREEL.

Of zij den Almagrigen God , die den zegen van
wa{Icn en vermenigvuldigen over den menfch heeft

uitgefproken , en met de zelve een zugt en trek in-

gelegt, om zig in erfnakomelingen uit te breiden
en te vereeuwigen. De aartsvader Abraham

, oud
ende wel bedaagt

, overdenkende de goddeÜjkebe-
lofte, in verwagtinge van den toekomenden zegen
over zijn zaad, droeg zorg, dat zijn ftam door hec

huwen in wezen mogte blijven , en op den gelegden grond een afkomft
van geduurzaamheid worden beveiligt , en met dit voornemen, dat zulx

binnen de palen van zijn gellagt mogte gefchicden. Tot dien einde be-

lafte de vrome vader, onder eedzweringe bij den Heere , aan zijn oud-
ften knegr, die het bewind over al zijn goed had, dat hij voor zijn zoon
Izaiik, geen vrouw uit de dogteren der Kananiten, zoude nemen: maar
naar zijn land en maagfchap trekken , en daar van daan een vrouw halen.

Na het afleggen nu van dien eed , nam de knegt tien kcmelen uit den
hoop , daar op ladende van alhet goed van zijn heer , en verreisde in

Mefopotamié , naar de ftad van Nahor. Het wierd avond, toen de knegt

voor de ftad bij een waterfontein de kcmelen dede nederknielen , ren tij-

de als de vrouwlui quamen om water te putten. Ende hij bad den Heere,

Het woord was naauwlijks uit de Uppen, of de overfchone Rebecca,een

ongerepte maagd ,
quam uit. De knegt liep haar te gemoet , verzoeken-

de om een weinig water uit hare kruik te drinken. De fchone liet de wa-

terki'uik van de Ichouder op den elleboog gezwind neder
, zeggende

,

drink mijn heer ;
beleefdelijk daar bijvoegende , ik zal ook water voor

uwe kemelen putten , tot dat zij alle zullen hebben gedj'onkcn. De man
befpiegelde haar ftilzwijgende : en , na het drinken , langde hij een goud
voorhoofdfierlèl en goude armringen uit : want zij had hem op zijne

vraag geantwoord ; Ik ben de dogter van Bethucl , de zoon van Nalior

enMilca, en dat 'er in haar vaders huis ftro, veel voeder, en plaats genoeg

was om te vernagten. Rebecca boodfchapte dit thuis : en hare broeder

Laban de gefchenken gezien , en de redenen over en weer gehoort heb-

bende , liep haaftig naar buiten , en zeide tot den man bij de waterfontein

;

Koom in gij gezegende des Heeren , waarom ftaat gij buiten ? De man
quam in: men gaf ftro, en voeder voor de onrgorde kemelen, en wa-

ter om de voeten te waflchen , voor hem en de bijzijnde manfchap. De
difch wierd gedekt : maar deze huwelijx gezant wilde niet éten , voor en

al eer hij zijne boodlchap hadde vervult , zeggende : Ik ben dc knegt van

Abraliam , en de Heere heeft mijn meefter , zeer gezegent met fchapen

,

rinderen , zilver
,
goud , knegten , dienftmaagden , kemelen en ézelen.

Ende Sara , zijne vrouw , heeft hem in zijn ouderdom een zoon gebaart

,

aan wien hij al zijn goed heeft gegeven. En mijn heer heeft mij doen

zweren, dat ik naar zijn vaders huis zou trekken , en uit zijn geflagt
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een vrouw voor zijn zoon halen. Ik zeide ,

niHTchien zal die vrouw

mij niet volgen. Dog Wj antwoorde : De Heere zal z.)n Engel voor u

zenden en uw weg voorfpoedig maken. En als gi) tot mijne naaft-be-

ftaande'zuk gekomen zijn , en zijze u niet geven , zult gij van mijn

eed vrij wezen. Ik dan quam heden bij de waterfontein
,
zeggende, ó

Heere' God van mijn heer Abraham, indien gij mijn weg voorfpoedig

hebt^emaakt, dat tog de uitkomende maagd, die ik drinken zal eifchen,

en her mij "even , de vrouw zij , de welke de Heere den zoon van

mijn heer heeft toegewezen. Terwijl ik nog ftil fprak , quam Rebec-

ca uit , en alles gefchiede naar mijne woorden. Indien gij nu welda-

digheid en trouw aan mijn heer wilt doen , of zo het u anders behaagt,

ceeft het te kennen ,
op dat ik mij ter regter of ter flinker wende. La-

ban ende Bethuël antwoorden : Deze zaak is van den Heere voort-

cekomen, wij konnen buiten zijn welbehagen niet anders met u fpre-

ken. Zie Rebecca is voor uw aangezigt , neem haar ,
en verreis ; zij

%ït de vrouw voor den zoon van uwen heer, gelijk de Heere heeft ge-

fproken. Abrahams knegt deze woorden horende , boog zig voor den

Heere ter aarde. En hij gaf Rebecca zilvere en goude kleinodiën, en kle-

deren, ende aan hare broeder en moeder ook gefchenken. Ende zij aten

ende dronken. Aldus eindigde het begin van deze vreugd, waar door

Abrahams godvrezentheid en geloof, ten aanwas van meerder heerlijk-

heid, met zegen wierd bekroont.

HET
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HET XXIIÏ. TAFEREEL.
Ls een zaak wel uitvalt , moet mcnze wijslijk han-

delen. Het is een zegen , den zegen wel te gebrui-

ken ; om door voorfpoed den pïgt omtrent God ^

en den naaften nooit te verzuimen. De knegt van
Abraham was loflijkmet deze hoofddeugd begaaft:

het zij hij om den zegen van God bad; of over
2,ijne weldadigheid dankte ; of zig over het ont-

fangengoed, voor den Heere , met het aangezigt

ter aarden nederboog. De man , aan Abraham cnde aan Izaak gedagtig

,

wift, dat hij was uitgetrokken om naar zijne plaats weder te keren. Hij

verrees dan met het rijzen van de zon , en zijn eerftc rede was van ver-

trekken. Maar de broeder en de moeder van Rebekka
, zogten haar een

dag of tien bij hen te houden, en dan te laten gaan. Dog de knegt hiel

fterk op zijn vertrek aan , zeggende met de kragtigfte rede j houd mij

niet op , dewijl de Heere mijn weg voorfpoedig heeft gemaakt , laat mij

naar mijn heer gaan. Een téken , dat dezen gezant zijn tijd niet verwaar-

loosde , nog de mildadige goedertierentheid Gods verfmade. Geen vrien-

delijk onthaal
,
geen voorfpel van blijde bruilofts vreugd , nog overvloed

van gemak en vermaak, konden den driftigen ijver van zijn getrouw voor-

nemen , in den aanbevolen laft , énigfints verliindercn. Hij mocft , hij

wilde voort. De vrienden vonden goed , het welbehagen van de jonge

dogter daar over te verftaan. Waar op Rebekka wierd geroepen, en ge-

vraagt : Wilt gij met dezen man trekken ? Zij zeide , Ik zal trekken. Voor-

waar een rondborftig antwoord , van grote onderneming , dat den edel-

moedigen aart van hare doorlugtige afkomft te kennen gaf ; en zo Ichoon

een bruid , voor zo groot een aanwaflènd vorft als Izaak ,
pafte. Der-

halven lieten zij Rebekka , ende hare voedfter , en Abrahams knegt , ende

zijne reisgenoten vertrekken. Ende zij zcgcndenze , ende wenfchten haar

alle voorlpoed toe
,
zeggende : ó onze zufter ! groei , was , en vermenig-

vuldig tot duizenden duizenden , en uw zaad bezitte de poorten van zijne

haters. Woorden ! meerder door de kragt van zuivere bloedliefde uitge-

fproken, als in de oneindelijkheid van de gevolgen begrepen. Rebekka

dan, ende hare jonge dogteren, op de kemelen geftegen zijnde ,
volgden

den man die de troep voerde , en in aller ijl haafte om naar zijnen heer

weder te keren. Het word niet gemeld , hoe heerlijk die grote dogter was

uitgedoft , met wat pragt en praal zij uitquam , en of zij hare eige reis-

tuigcnbézigde. Maar uit Bethuëls brede huishoudinge, rijklijkheid van

minnemoeder , en den ftoet van hare fpeelgenoten , is wel af te nemen

,

dat alles ruim genoeg om quam , dat ze niet fpaarzaam was uitgezet , en

van goud, zilver, klederen, en allerlei koftelijkheden , als een Syrifche

princes overvloeide
, waardig , om van den gezegenften jongen held in

Kanaan verwelkomt , en omlielft te worden. De reis van die aanziende-

lijkeftaatfi, zo ras voortgezet, veroorzaakte zekerlijk een geweldige
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ftofVolk in de lugt. Op dien tijd wandelde ïzaak langs den weg, die

loopt naar den putLachai Roï, dat is van den levenden en den zienden:

want hij woonde in het zuidland. De gehoorzame en onderdanige zoon

van den godvrezenden vader, al zijn heil van den God des verbondsver-

wagtende, was, toen de dag daalde , in het veld uitgegaan om te bidden,

en zijn hart , vol hoop van vertrooftinge , voor den Eeuwiglevenden uit

te ftorten. En wanneer hij in die gedagten zijne ógen opfloeg, zag hij de

kemelen van verre komen. Rebckka , Izaiik ook ziende
, fteeg van de

kemel af. Het zij de innerlijke beweginge , door de nabijheid van hare

maaglchap, als het bloed kruipt daar het niet kan gaan, zulx veroorzaak-

te: of dar een verborge kragt vanboven een indruk in haar hart gaf, dat

dit de man zou wezen. Zij vroeg aan den knegt. Wie is die menlch,de

welke ons in het veld te gemoet komt ? Hij zeide , dat is mijn heer zelf.

Toen nam zij haaftelijk hare fleuicr, ende bedekte zig, Een téken van

eerbare fchaamte, betamelijk aan zo kuifch een bruid, en mogelijk in die

tijd eigen aan de Hebreïnnen. Daar op verhaalde de oude opperknegt aan

Izaak alles,wat hij haddeuitgeyoert. Ende Izaak bragtRebeklca,de fcho-

ne, die wel in'tvleelch was, gelijk hare naam mede brengt , binnen in de

tent van zijne pverlede moeder Sara, en hij namze tot zijnevrouw, en hij

hadze lief, en wierd aldus in zijne fmart na zijne moeders dood getrooft

:

het geen de mantel van ftilzwijgendheid verder bedekt. Uit dezen g'ant-

Ichen handel ziet men: hoe Abrahams knegt , gehoorzaam
, ijverig en ge-

trouw, een opwekkend voorbeeld is voor alle gezanten Gods , de geze-

gende des Heeren , om de gaven niet te verzuimen , en om arbeiders te

zijn, die niet befchaamt worden. De bevallige Rebekka was, op het billij-

ke aanzoek , zonder marren reisvaardig , verzelt met hare gefpelen. Zo
neigt de bruid, de kerk, in het godlijk bruilofts-lied , hare óren, en ver-

geet haar volk en haar vaders huis , beftuwt met een fleip ftaatdogteren-,

en hare inwendige heerlijkheid verdooft al het uiterlijke fieraad. In Izaiik

blinkt de godvrugtige onderworpentheid uit : hij gaat eenzaam vol heili-

ge gedagten, en de fchoonfte bruid des aardrijx komt hem door den ze-

gen Gods t'huis. En eindelijk moet men zig ten hoogften verwonderen

,

over de voorzienigheid van God , omtrent het huwelijk , dat Paulus een
grote verborgendieid noemt, ziende op Cliriftus, en op de gemeinte.
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HET XXIV. TAiFEREEL.

Eg uwe aardfchgezindheid af , ó menfch ! en bé-
denk de fterflijkheid. De dag van de dood is beter

als van de geboorte: dan is de loop ten einde, eri

de ftrijd völftreden. De dood moet eens komen

,

die paal ftaat vaft, en dat perk is niette overfchrij-

den. Men kan zeggen wat de man is geweeft , als

een zark de grafllede fluit. De tijd quam eindelijk
*

dat vader Abraham , hondert en vijf en zeventig ja-

ren geleefi: hebbende, den geefl: gaf: volgens de woorden van God zeifj

Gij zult met vrede tot uwe vaderen gaan , en in goeden ouderdom wor-
den begraven. Dit is dan de uityaart van den held, vorflr, profeet, en
groten aartsvader , die van zijn wieg af tot aan zijn graf toe , door zoet

en fuur , door nood en dood , en bloed , en vloed , en vuir , en gevaar,

gefolt en gerok, heeft gereift, gezworven , gefukkelt , geftreden , gewor-

ftelt, overwonnen, en in dit jammerdal als een balling en vreemdeling

omgedwaalt. Waarom 's mans godvrugtigheid en geloof, naamhaftig ovet

de gantfche aarde, met eer en heerlijklieid gekroont, tot de ftarren is ver-

heven ; als zijnde alleen doorlugtig zonder weêrga en navolger , zo dat

niemand zijn deugd durft hopen
, nog zijn geluk wenlchen , en zijn roem

door alle eeuwen uit de lang verftove lijkafch ert grafzafk tiitzwek. Irt

het jaar een duizend negenhonderd en agt en veertig , na de fcheppüigej

isAbram, de eerftgeboren zoon vanTerah,inUr der Chaldeen geboren:

alwaar hij de anoden heeft gedient , en zijn halve zufter Saraï tot eeti

vrouw genomen. Men ftelt door de vedchijninge van God twè roepin-

gen vanAbram ; één -in Mefopotamië, en één teHaran. Hij is dan eerft

uit Ur der Chaldeen getrokken, en heeft te Haran gewoOHt. Vijf en ze-

ventig jaren oud zijnde, quam liij in het land Kanaan , te Sichcm, bij

het eikenbofch More. Hij floeg zijn tent neer tuflchen Bediel ert' Ai. En
trok ten zuiden , en om den honger naar Egypte , daar zijn vrouw van

Pharao wierd genomen , en wedergegeven. Toen keerde hij rijk uit

Egypten, weêrtuflchen Bethel en Ai. En woonde aan de eikenbof-

fchen van Mamre bij Hebron. Daarna flóeg hij met zijne bondgeno-

ten vier koningen , en redde Lot. En na den flag wierd hij van Mel-

chizedek onthaalt , en gezegent. Uit Hagar is hem Ifmael geboren.

Danien jaren daarna wierd liij Abraham , en zijn vrouw Sara , van den

Heere genoemt : en ontfing de befnijdenis , cn de belofte van Izaaks

geboorte , met toezegginge van Ifinaels grootheid. Hij heeft de Engelen

geherbergt , en voor Sodom gebeden : en woonde tufïchen Kades en

Sur, en verkeerde als vreemdeling te Gerar: daar Sara van Abimelech

wierd gefchaakt, en ongerept wedergegeven. Op zijn honderdfte jaar is

hem Izaak geboren , dien hij op den agtften dag belheed. Hij zond Ha-

gar met Ifmael den fpotter weg. Hij maakte een verbond met Abimelech

te Berfeba, en woonde in het land derPhüiftijnen, Voor zijn zoon Izaak,

M 2 van
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van God ten brandoffer op den berg Moria geëifcht, offerde hij een ram.

Toen Sara honderd en zeven en twindg jaar oud was ,ftuif zij teKiriarii-

Arba. Drie jaren daarna zond Abraham zijn ondften knegt naarMefopo-

mic , om een vrouw voor Izaak te halen , die Rebekka medebragt. Wij-

ders' nam AbrahamKetura tot een vrouw, en bequam uit haarverfcheide

kinderen. En zekerlijk gevoelende dat zijn dood aanftaande was, gaf hij

Izaak al dat hij bezat , en aan de zonen van de bijwijven gefchenkcn , en

zondze bij zijn leven naar het ooflenweg. Binnen dien tijd heeft hij Izaaks

afkomft vijftien jaren gekent, en de verfcl-iijninge van God agtmaal ge-

noten, en is altijt onder de fchaduwe van zijne vleugelen, doordekragt

van zijn Geeft onderfteunt geweeft, gelijk zijn godsdienftigheid,diemet

het bouwen van altaren uitblonk, te kennen had gegeven. Na zulk een

ommezwaai van zaken heeft de geloofsheld, oud en fat van dagen, het

leven afgeleit , en is van zijne zonen Izaak en Ifinael , in de erfbegraaf-

plaats, bij zijne vrouw Sara begraven. Men zou van de hjkftaatfi niet als

met onzekerheid verder konnen fpreken : maar de doorlugtigheid van

den groten man behoefde geen zigtbare pragt en praal, die was bij zijn

levende nijd de tijd en de dood al ontwalTen. Zijn hemellche deugd ftaac

eeuwii^ pal , en pronkt en ligt als een vuirkolom over de gantfche aarde.

Het dolende balling-leven van Abraham was een voorbeeld van de kerk,

het koningkrijk vanMeifias, dat door alle elenden moefte henen worfte-

len, eer het zonder rimpel en vlek in het ligt des hemels zoude worden

voorgeftelt. De omwandelinge in het land Kanaan dede Abraham zien,

hoe groot den zegen zoude wezen , die God hadde belooft over zijn

zaad te zullen uitftorten : en dat zubc nog maar alleen was een affchadu-

winge van de eeuwige en hemeHche heerlijkheid daarboven. In degewillè

hoop van een zalige vcrrijfenifTe dan , is Abraham ontflapen : want hij

heeft gelooft , en daarom zal hij leven , na dat hij is geftorven. Waarom

de Profeten ,
Evangeliften , en Apoflelen , door de bazuinen van hunne

godfpraken vanAbraham alom hebben gewaagt, en de grafftede van dien

vorft Gods , in de harten der gelovigen opgebouwt ; ten einde dat véle

menfchen, door zijn leven geftigt, door zijn geloof opgewekt , door

zijn gehoorzaamlieid geleert , door zijn voorbeeld getrokken , en door

zijn dood vertrooft mogten worden, om, volgens de woorden van den

Mond derWaarheid, van ooften enweften te komen, en met Abraham,

Izaak ende Jacob in het koningkrijk der hemelen aan te zitten.
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HET XXV. TAFEREEL.
Nder de verborge dingen van den Almagtigen , is

Zijne zin onkenbaar; want gelijk de hemel is hoger
dan de aarde , alzo zijn de gedagten en de wegen
van den Heere God, hoger dan die van de kinderen
der menfchen. Wie kan van dit wonder reden geven,
en vergeten den Heere te loven ? Gezaligt is de
menfch , die dit aanbid en gelooft ! Het befluitGods
is in twe kinderen van éne dragt gcopenbaart. Als

Rebekkalang onvrugtbaar was geweeft , bad Izaak den Heere, en zijn

gebed wierd verhoort , en zijn vrouw zwanger van twelingen , die in ha-

ren buik regens eenftieten. De gevraagde Godheid antwoorde over deze

zaak , dat 'er twe volken in haren buik waren , die zig uit haar ingewand

van een zouden Icheiden ; en dat het éne volk fterker als het andere zou
wezen , en de meerder den minderen dienen. In de geboorte quam de

eerfte ruig en ros uit, en wierd E£u genoemt: en de andere, zijn broe-

ders hiel houdende , is Jacob geheten. Als die kinderen groot waren

,

verftond Efau zig op de jagt , en was een veldman ; enJacob een opregt

man , woonde in tenten. De éne was een wild en woeft menfch , gene-

gen tot lopen ,
vliegen , en rennen , om langs duin en del , door ho{~

ichen, wilderniflèn ,
heggen, en ftruiken, het wild op te doen, te ver-

volgen , te fcliieten en te vangen ; en als hij zig zeiven bijna ten einden

adem het hart hadde afgejaagt , moê en mat , beftoven en bezweet , mee
de opgedane vangft naar zijn woonftede weder te keren. De andere was

ftil, gefchikt en eenvoudig , nam zijn beroep waar, floeg de kudde gade,

en leefde op de voorzienigheid van God geruft. De ouders hebben fom-

tijts het éne kind liever als het andere , door een onbekende medeneiging*

of tegenzin , niet wetende van welke hartstogten zij worden gedreven.

Izaak beminde Elau , om het fmakelijk wildbraad , en raooglijk ook om
de eerftgeboorte : en Rebekka hadde Jacob lief, om wat reden vindmen

niet aangetékent ; maar de deugd ftraalt altijt wonder fchoon uit een be-

vallig lighaam. Beide zekerlijk met menfcheüjke inzigten , naar hun be-

grijp , aangedaan ; dog door een hoger en verborgen oorzaak , van het

voorzienige raadbefluit des Heeren , beftiert. Het gebeurde dan op een

iekeren tijd , alsJacob een moes hadde gekookt , dat Efau vermoeid en

hongerig uit het veld quam, en met een gretige begeerte tot hem zeide,

geef mij, laat ik florpen van dat rode, van dat rode daar: waarom zijn

toenaam is Edom , dat is menfch , ros , aardfch , of bloedrood. Jacob

de guUige drift van zijn broeder bemerkende , en ftaande naar een voor-

deel, dat hem door de natuur niet had mogen gebeuren, bediende zig

van de voorkomende gelegentheid , en nam Efau op zijn zwakfte ,
zeg-

gende ;
verkoop mij nu uwe eerftgeboorte. De onbefuisde jager Efau

,

het gewigt van dien ei^ch in de wind flaande , antwoorde ; zie ik fterf

tog, wat baat mij de eerftgeboorte.^ Zo dat liij de koop toeftond. En

N op
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op dat die overeenkominge onverbrekelijk ftant zoude grijpen, wierdze

tnet een hoogftatelijken eed van hem geftaaft , en Iiij verkogt aan Jacob

zijne ecrftgeboorte. Toen gafJacob aan Efau brood , en het hnzen-kook-

zel: en Efau at en dronk, en gingk heen, veragtende de ecrftgeboorte.

In Elau ftak een grote ondankbaarheid omtrent God uit , om dat hij de

genadegifte van de ecrftgeboorte verftnade: welkvoorregt,metdehoog-

ftc zegeningen, bij uitftekentheid , in de huisgezinnen van de aartsvade-

ren, boven de andere zonen was behandveft. Watwas heteenrukkeloos-

heid , voor een gering linfen-kookzel , het erfregt van voorgeboorte te

verkopen, het aardlche heil opflorpende te vei-{Unden,endenhemelfchen

zegen te verwerpen ; en met de goddelofèn te zeggen , laat ons éten en

drinken, want morgen zullen wij fterven? Dat is, op het ipoor van moe-

der Eva, in een ógenblik, uit enkele luft, om een mondvol fap ,met de

lippen en de tanden dc dood te vatten , en in te flikken. Als Efau die

énige fpijs op had, gingk liij heen, en keerde mogelijk weêr tot zijn ge-

woon leven , het vorige jagen , als een hond tot zijn uitbraakzel , en een

zwijn tot de omwentelinge in het flijk. Maar hoe fuur is die onlieilige dat

linfen-moes daarna opgebroken ! als hij de zegening willende beërven

,

wierd verworpen, en geen plaats van berouw vond, hoewel hij die met

tranen zogt. De menfchen nemen fchikkingen omtrent hunne kindereiï

voor, maar het belieft de Goddelijke Majefteit, met de zelve, zo in het

üghamelijke als in het gecftelijke , te handelen naar zijn welbehagen. Kaïn

«ras wel de eerftgeboren zoon , maar uit Seth moeft het gezégende zaad

voortkomen. Uit Sem daalde de geflagtrekeninge der Hebreen , maar

Japhets afkomft zoude eens in zijn heiligdom indringen. AanJuda , de

vierde zoon van al de twaalf, wierd de fccpter toegezegt. En Epliraïm

was met den zegen voor Manaflè gaan ftrijken. Wegens dit alles heeft de

Heere God zelf gezegt: Ik heb Jacob lief gehad, en Efau gehaat. Het
voornemen van God , volgens de verkiefinge

, blijft vaft. Bij God is geen

onregtveerdigheid. Hij is regtveerdig en regt. Hij maalct het ligt , en

Ichept de duiftcrnis. Hij maakt de vrede , en fchept het quaad. Hij dood,

ende maakt levendig. Hij vcrflaat , ende Hij heelt. Hij ontfermt hem
wiens Hij wil , en verhard den welken Hij wil. Het is een genoegzame

vertrooftinge , dat God zijn magt over de vaten des toorns , en den rijk-

dom van zijn heerlijkheid, over de vaten der barmliertigheid , de geroe-

pene uit Joden en Heidenen , heeft bekent gemaakt j om de zaligheid

door het geloof uit genade te verwagten.

HET
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HET XXVL TAFEREEL.

It het leven der menfchen , én voornamentlijk van
de gunftgenoren Gods , fpluiten véle bitterheden

:

en onder alle bezoekingen is de hönger geenfins de
minfte. Waarom de zelve een fcherp zwaard, en een
gevaarlijk raadsman word genoemt; want de razer-

nij die daar uit voortkomt , en naar geen reden lui-

ftert, is het geduld en de mêdogendheid ontwaf-
fen. Om die plaag te fchuwen trok Izaak naar Ge-

rar, eertijts dehoofdftad van Paleftina. En de Heere verfcheen hem, en
zeide; trek niet af naar Egypte, woon in dit land, en ik zal met u zijn,

en u zegenen ; en u , en uw zaad , in het welke alle volkeren der aai'de

zullen worden gezegent , alle deze landen geven : en mijn eed aan Abra-

ham uwen vader beveftigen, om dat hij , mijn ftem gehoorzamende,

mijne bevélen ,
geboden , inzettingen , en wetten heeft onderhouden.

Izaak , daar als een vreemdeling zijnde , was bevreeft , dat men hem om
zijne fchone vrouw mogte doden j waarom hij aan de vragers naar haaf

antwoorde , dat Rebekka zijne zufter was. Dog lang daarna zag de ko-

ning derPhiliftijnen uit een venfter, dat Izaak met Rebekka kortswijlde:

waar uit de vorft bemerkte, datze egte luiden waren, en Izaak over zijne

misleidinge berifpte j en daarenboven aan al zijn volk gebood , dat nié-

mand die menfchen zoude aanraken. Door het zaaien in dat land, won
Izaak in het zelve jaar honderdvoudig , en hij wierd al groeiende grotej:

in vé en in groot gezin , want de Heere zegende hem : het geen de nijdi-

ge Philiftijnen zo geweldig in de ogen ftak , datze alle de putten , dié

Abrahams knegten hadden gegraven , toeftopten , en met aarde vulden.

En Abimelech zei tot Izaak , trek van ons weg, want gij zijt magtigerge-

worden als wij. Toen week Izaak naar het dal van Gerar , en woonde daar,

en groefde toegedempte putten op, en noemdeze met de zelve namen;

zo als zijn vader die hadde geheten. En zijne knegten groeven in dar dal

,

en vonden levendig water. Maar de twiftende herders van Gerar zeiden

,

dit water behoort ons toe ,- waarom hij dien put noemde Ekk , dat is

,

Verdrukkend bedrog. Toen groeven zij een anderen put , en daar over

keven zij rnê : en hij noemde dien Sitna , dat is , Wederftand. En van

daar voorttrekkende , groef hij weer een anderen put , dog zonder twift;

cn dien noemde hij Rchoboth , dat is , Breedte , om dat de Heere hem
wijduitgeftrekt in het land hadde doen groeien. Daarna gingk liij op naar

Berlêba , alwaar de Heere hem verlcheen , en van vrees afmaande , en den
zegen herhaalde : daar Izaiik een altaar bouwde , en den naam des Heeren

aanroepende , zijn tent ncêrfloeg , en een put liet graven. Toen quam
Abimelech, met Ahuzzach zijn vriend, en Pichol zijn krijgsoverfte , van

Gerar tot hem. En Izaak zeide , waarom komt gij tot mij , dien gij

haat , en van u hebt uitgedreven ? Zij zeiden ; wij hebben gezien dat

de Heere met u is : laten wij een beëdigt verbond met u maken van

N z geen
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O-een quaad te doen , gij zijt de gezegende des Heeren. Izaak bereide

hun een maaltijd, en na het onthaal ftonden zij des morgens vroeg op,

en zwoeren malkanderen : endc Izaak Hetze in vrede naar hunne plaats

vertrekken. Het is onzékcr, wegens het lang verloop van tufTchentijd

,

fchoon de menfchen toen hoge jaren bereikten , of deze Abimelech wel

de zelve was , met de welke Abraham te Berfeba ook een verbond hadde

gemaakt, om dat hiervan het oude verfchil en verdrag niet wierd ge-

waagt : maar het is bekent , dat alle de koningen der Philiftijnen gemene-

lijk Abimelech heten, gelijk die van de Egyptenaars Phai'aö wierden ge-

nokt. Op den zeiven dag boodfchapten Izaaks knegten hem , dat zij

een put hadden gegraven , en water gevonden ; en hij noemde dien Seba,

dat is ,
Eedzwering , de put des eeds : waarom de ftad Berfeba heet.

De Heere verbood Izaak naar Egypte te trekken, en aanftonds wierd de

gehoorzaamheid met de hcrhalinge van den beloofden zegen bekroont.

De kleingelovige zwakheid dede Izaak zeggen , dat Rebekka zijne zufter

was. Hoe het alziende Oog , dat nooit flaapt of fluimert
, degunftgeno-

ten Gods gade flaat, bleek in de befcherminge van Rebekkaas kuifcheid.

In Abimelechs befcheide voorzorg voor dat paar volk, blonk een ftraal

van het ligt der nature uit, tot een betoninge, dat de heidenen die de

wet niet hebben, dingen der wet doen. De honderdvoudige inkomftvan

Izaaks zaaijinge wees zijn naarftigheid aan, om het vernielende quaad van

den honger af te weren ; en dat de gene die heeft, nog meerder ontfangt.

De nijd is altijt de gezellinne van de gelukkige deugd , en die braakten de

Philiftijnen, met het dempen van de putten, en het doen vertrekken , te-

gens Izaak uit : maar zulx is het lot van de kinderen Gods , tot beproe-

vinge van hunne ftantvaftigheid. De verfchijninge van den Heere verze-

kerde Izaak , dat Hij hem niet zoude begeven of verlaten. Het bouwen
van den altaar gaf te kennen , datmen God op alle plaatlen kan en-

moet dienen , en dat Izaak niet alleen een aflêtzel van Abrahams vleefch

,

maar ook een zoon van zijn geloof was. De deugd en de zegenrijkheid

van Izaak waren zckerbjk de oorzaken van het verbond, waar door Abi-
melech , ten inkeer gekomen zijnde , aan Izaak een eertitel gaf, dien liij

zelf niet verftond. En eindelijk al dat puttegraven naar water , naar leven-

dig water , was maar om te drinken , waar na men weder dorft kreeg

:

maar de gelovige vaderen dorften geeftelijk naar de geregtigheid, en reik-

halsden om water uit de fontein des heils met vi'eugd te fcheppen,dat in

hun een fontein van water zoude worden, fpringende tot in het eeuwige

leven.

HET
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En heirlcger van qualen is het lighaam van den
menlch, van de geboorte af tot aan de dood toe,

onderworpen. Want het leven is als een voorgeftelt

doelwit , waar op het verderf met hare pijlen fchiet.

En door de jaren word de trage ouderdom een taaije

ziekte, vol van véle gebreken. Van welke bezoc-

kinge de oude Izaiik niet vrij was , toen het gezigt

hem begaf. Het geen den aartsvader een voorbode

van het aanftaande uiteinde ftrekte , en aan de dood dode denken , mee

een voornemen om het noodzakelijk vereifchte uit te voeren. In die ge-

dagten riep liij Efau
, zijnen oudften zoon , en zeide tot hem ; ik ben

oud geworden , en ik weet den dag van mijn dood niet. Neem uw jaag-

tuig , en ga naar buiten , en het geen gij vangt , bereid het , zo als ik hec

liefft hebbe , en breng het mij
,
op dat ik éte , en mijne ziel u zegene eer

ik fterve. Rebekka hoorde dit aan, en toen Efau naar het veld was, zei-

de zij tot Jacob ; ik heb uwen vader tegens Efau horen zeggen , breng

mij van uwe jagt, en maak 'er mij fpijs van, op dat ik éte, ende ik zal

u voor het aangezigt des Heeren voor mijne dood zegenen. Nu dan mijn

zoon, luifter naar mij, ga naar de kudde, en haal mij twe goede bokjes,

en ik zal 'er fpijs voor uwen vader van maken, zo als hij gaarne eet, op
dat hij, als gij die zult hebben gebragt, en hij heeft gegeten, u voor zijn

dood zegene. Jacob antwoorde ; mijn broeder Efau is een ruig menfch

,

en ik ben een glad man. Mijn vader mogt mij betaften , en , merkende

dat ik hem bedroog , een vloek voor een zegen over mij brengen. Zijne

moeder zeide, die vloek zij op mij , hoor naar mijn ftem,ga haalze mij.

Hij gingk heen , haaldeze , en gafze zijne moeder. En zij bereide fpijs

,

zo als zij wift dat zijn vader wUde hebben. En zij dede Jacob de befte

klederen van Efau , die zij thuis bij haar hadde , aan , en overtrok zijne

handen en hals met de bokkevellen , en gaf hem de koft en het brood

dat zij had gereed gemaakt. En hij bragt het in , zeggende mijn vader

!

en die antwoorde , wie zijt gij mijn zoon ? Jacob zeide , ik ben Efau uw
eerftgeboren : ik heb gedaan , als gij hebt geboden. Sta op , zit , en eet

van mijn gejaagde
, op dat uwe ziel mij zegene. Izaak zeide ,

mijn zoon

hoe hebt gij het zo ras gevonden ? Hij antwoorde , de Heere uwe God
heeft het mij doen ontmoeten. Izaak zeide , koom digte bij ,

mijn zoon

,

op dat ik u betafte,of gij mijn zoon Efau zijt, of niet. Hij naderde dan

,

en Izaak zeide , het is Jacobs ftera , maar het zijn Efaus handen. Ende

hij kende hem niet , om dat de hairige handen den oudften geleken.

En hem zegenende , zeide Iiij , zijt gij mijn zoon Efau? Hij zeide , ik ben

het. Izaak zeide, zet het nabij mij, op dat ik van mijn zoons jagt éte,

ende mijn ziel u zegene : en hij at van het voorgeftelde , en dronk van

den gebrogten wijn : voort zeggende , mijn zoon koom nader , en kus

mij. Ende hij quam nader, en kuste hem. En zo ras Izaiik den lieflijken

O reuk
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reuk van zijne klederen rook, zegende liij hem, en zeide; Zie, de reuk

van mijn zoon is als de reuk van een veld, dat de Heere heeft gezegent.

God geve u van den daauw des hemels, en van de vetheid der aarde,

den overvloed van tarwe en moft. Volkeren zullen u dienen, en geflag-

ten zullen u eer bewijfen. Wees een heer van uwe broederen, en de zo-

nen van uwe moeder zullen voor u nederbuigen. Die u vloekt, zij ver-

vloekt ; en die u zegent ,
zij gezegent. Inde befcl-irijvinge van deze ge-

fchiedenis is een opgellote verborgentheid. Maar de verborge dingen zijn

voor den Heere onfenGod, en de geopenbaarde zijn voor ons, en voor

onfe kinderen tot in eeuwigheid. Want Jacob moeft worden gezegent,

uit kracht van het goddelijke antwoord voor zijne geboorte; de meerder

zal den^minderen dienen. En om alle tegenfpreking over de daad van Re-

bekka enJacob den mond te ftoppen , verklaart de Heilige Geeft door

Paulus, dat Izaak door het geloof zijne zonen heeft gezegent. Bileam,

de zoon van Beör, die den loon der ongeregtigheid lief had, wift wel

te zeogen ; God fchouwt de ongeregtigheid inJacob niet aan , ook ziet

Hij met aan de boosheid in iCrael. Van wat kragt de zegen over Jacob

was, is bij de uitkomft gebleken; als de Heere zelf heeft gezegt , mijn

zoon, mijn eerftgeboren is Ifraël, en hem zo menigmaal genoemt den

uitverkoren Jacob , en Ifraël zijn eigendom uit alle volkeren der aarde:

en wanneerJacobs afkomft, in menigte, gelijk ontelbaar duinzand , uit-

gebreid, de nijd, defchrik, de dwang, en het fieraad vanKanaan is ge-

worden. Welgelukzalig is de menfch, die de zegeningen van Jacob in

eenvoudigheid overdenkt, en opvat, en bid, datze ook op hem mogen

komen; op dat zijne overtredinge zij bedekt, en zijn zonde vergeven,

en dat de ongeregtigheidhem niet werdetoegerekent; om dus de Wijsheid,

die het leven is, te vinden, en een welgevallen van den Heere te trekken.
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HET XXVIII. TAFEREEL.

|.
N het leven van den menrchzijn zoet en fiiur, aan-
genaam en bitter

, geluk entegenfpoed, blijdfchap
en droefheid

, hoop en vrees
, gejuich en geween

,

tegen een geftelde dingen, als eb en vloed. Zulx
beproefdeJacob aanftonds na den verkregen zegen

:

want de vergramde Efau, opgekropt van haat, ert

blafende wraak en moord, dreigde hem, na het
' aanftaande overlijden van zijn vader, te zuJlen do-

den. Waarom RebekkaJacob rade , voor een wijl tijds naar Haran tot

Laban te vlugten, op dat Efaus dolle toren ondertuffchen wat moo-te be-
daren. Het fchijnt dat de liefde van Izaak , omtrent zijn jongften zoon

,

na her uitfpreken van den zegen , niet was vermindert : want met de zel-

ve gedagten van zorg aangedaan , gelijk zijn vader Abraham voorhenen
over hem , gebood hij Jacob geen vrouw te nemen van de dogteren der
Kananiten, maar naar Mefopotamië in Syrië te trekken, en een egtgenote
uit het ftamhuis van Rebekka te 'halen. Daar bij wenfchende, dat de Al-
magtige God hem zegene , en zijn zaad na hem geve den zegen vart

Abraham, op dat hij het beloofde land van zijne vreemdelingfchap mog-
te bezitten. De gezegende Jacob , als een gehoorzamen zoon, dan gaan-

de uitBerfeba, trok naar Haran. En als hij opeen plaats was gekomen,
alwaar hij na het ondergaan van de zon wilde niften , nam hij van de
ftenen die 'er lagen, en leideze onderzijn hoofd, ende (liep. En hij zag
in den droom een ladder op de aarde geilek , welkers toppunt aan den
hemel raakte, en de Engelen Gods langs de zelve op- en neder-klimmen.

En denHeere op de ladder ftaande, ende tot hem zeggende: Ik ben de
Heere God van uwen vader Abraham , en de God van Izaak , ik zal dit

land , waar op gij flaapt , aan u en aan uw zaad geven. En uw zaad zal

zijn gelijk het ftof der aarde: gij zult wijduirgebreid worden naar alle vier

de winden , en in u en in uw zaad zullen alle geflagten der aarde wordcQ
gezegent. Ik ben met u , ik zal u bewaren werwaart gij zult henen trek-

ken , ende ik zal u in dit land wederbrengen j want ik zal u niet verlaten,

tot dat ik alles , het gene ik heb gefproken , zal hebben vervult. In dc

verfchijninge waren gefchape goede Engelen , ware geeften , hemellche

lighamen van een beftaande natuur, zodanige als indehuishoudingeGods

door alle tijden zijn gebruikelijk : welkers ampt is , als dienaars te ftaan

voor het aangezigte Gods , en Hem te verheerlijken
j op het gebod van

den Allerhoogften te pafïèn ; zijne bevelen uit te voeren j en dan toekomen-

de dingen te voorzeggen j de vrome te vermanen , en van hunne vijanden

te verloflèn j de opregte léraars te belchermen ; rondom de godvrezen-

de te wezen., en die uit het verderf te rukken j de zielen der uitverkore-

nen in het eeuwige leven over te dragen ; en in oneindige dienft van den

Driemaal-Heiligen ftaande te blijven. Waaromze kragtige helden en man-

nen worden genoemt, bi; maaiers vergeleken, en, om het onderlcheid

O 2 van
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van de kinderen der menfchen, zonen Gods geheten: maar die inverge-

lijkin^e metGod, fchoon geeften mee klaarheid , en een vlammend vuir,

nof^tims niet zuiver zijn. Het getal van deze heilige Engelen is niet te be-

palen, want Daniël zager duizendmaal duizenden, ende tien duizend-

maal tien duizenden. En de Heiland fpreekt van meer als twaalf legioenen

Engelen. En de Leraar der heidenen meld van véle duizenden der enge-

len. Die in de verfchijninge boven hetEngelegezeUchap uitftak, aan het

hoofdeinde van den ladder ftond, enjacob aanfprak, was , naar luid van

zijn eigen woord , de Heere God , de welke zijne menfclilievendheid

openbaarde, ende zegeni-ijke belofte over zijnen gunftgenoot in den

flaap uitftorte , met een onkreukbare toezegginge van geduurzame bij-

ftant tot het einde toe. Een wonder voorteken , dat de hemel met de

aarde zoude worden bevredigt, en deGodlieid met het menfchdom vei"-

zoent. De Ladder , ftaande op de aarde en rakende aan den hemel
, gaf

met beide de einden te kennen , dat de menfch tot God konde komen

door Enen , die de aardfche en hemeUche natuur zoude deelagtig zijn.

En dat Hij zo wel zijne hemelfchc Engelen , boden van genade , als men-

fchen , met kragt uit de hoogte aangedaan , boodlchappers van goede

tijdinge, in menigte, tot dienft van de erfgenamen der zaligheid, zoude

uitzenden. Door de fporten in de ladder , kanmen gevoegelijk de vrug-

ten der geregtigheid van den Heere Heere, bij wien uitkomften tegens

de dood zijn , aanmerken ;
langs welke de gelovige van kragt tot kragt

gaan , tot datze voor God in Zion verfchijnen. Dat Godlijke droom-

gezigt, was een voorbeduidend zinnebeeld van toekomende zaligmaken-

de dingen; en voor Jacob, wiens opgang met queUing en onrufteneen

onzagt oorkuflèn begon, een innerlijke verfterking en vertroofting, die

zijne dankbare ziel tot een huis Gods maakte. Op dat fpoor, nade ver-

fchijninge van het Beeld der zaken, zouden jongelingen gezigten zien,

en oude dromen di'omen ; en de gelovige , fchoon nog in het vleefch

,

en op de aarde wandelende ,
gelijk hemellche ftedelingen , hoger rijlên

als de arke van Noach op het gebergte Ararat , en door de genade-gifi:e

van het geloof, in heilige verrukkinge van geeft , boven de wolken ftij-

gen , op de ftarren trappen , en in de hemelen in Chriftus Jefus mede-

gezet zijnde, onuitfprekelijke woorden horen, dewelke een menlchniet

geoorloft is te fprekcn.

HET
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HET XXIX. TAFEREEL.
E verdrukkinge zou een wijs man bijna onzinhio»

maken. De menfch plaagt den menfch , en het
bloed zijn bloed. De langdurige dienft bij Laban
was Jacob eindelijk zo verdrietig gevallen , dat hij

met een afkeer Mefopotamië moede geworden
zijnde , met de grootte begeerte tragte naar Ka-
naan te vlugten. Na dat hij dan de genaderijkever-

fchijninge van den Heere God hadde genoten, en
'feijn weg ooftwaart aan genomen , quam hij te Haran ,bij Laban

, zijne moe-
ders broeder, de vader van Lea ende Rachel j en verdroeg met hem j

dat hij om de fchone jongte dogtér zeven jaren zoude dienen. Maar na
dien tijd bragt Laban des avonds Lea voor Rachel in. Over Welk bedrog

Jacob des morgens te onvreden , op Labans éfch toeftond , nog zeveri

andere jaren om Rachel te dienen. En na dat hij die lieve had bekomen

,

was zij onvrugtbaar : dog Lea baarde hem Ruben , Simeon , Levi , ende

Juda. Waarom Rachel wangunftig, aan Jacob hare dienftmaagd Bilha

gaf, die Dan en Naphtali voortbragt. Lea ophoudende te baren , gaf

oök aanJacob hare Dienftmaagd Züpajuit welke Gad en Afer zijn voort-

gekomen. Daarna huiu-de Lea Jacob van Rachel , voor Rubens Dudaïm,

ende zij baarde eerft Iflafchar, en voort Zebulon, en een dogter Dina.

En eindelijk baarde Rachel Jofeph. Toen fprak Jacob van vertrekken

,

om ook voor zijn huis te zorgen : maar Laban was niet genegen hem te

laten gaan. Dog op eeü nifeuwe voorwaarde van loon , quamen zij over

een , dat Jacob het vé wederom zoude hoeden. Iri welke zaak Jacob

,

door een behendig natuurgeheiiTi , zijn fchoonvader voorquam ; waar

door hij zijne eige kudden wonderlijk vermeerderde : zo dat hij zeer rrjk

wierd. Welke voorlpoed de zonen van Laban benijdden , ende zij zeiden

onder malkanderen , Jacob heeft alles van onfen vader genomen , en uit

zijn vermogen is hij verrijkt en heerlijk geworden. Jacob hoorde dat al-

les aan , en bemerkte ook , dat het aangezigt van Laban omtrent hem
niet was als gifteren en eergifteren. Ende de Heere zeide tot hem ; keer

Weder naar het land vain uwe vaderen , ende tot uwe maaglchap , ende ik

zal met u zijn. Jacob ontbood Rachel ende Lea bij hem in het veld

,

ende zeide j ik zie dat het aangezigt van uw vader omtrent mij niet is als

te voren: dog deGod van mijn vader is bij mij gewceft. Gij lieden weet,

dat ik uwen vader met al mijn magt heb gedient , maar hij heeft bedrie-

gelijk met mij gehandelt , en mijn loon tienmaal verandert dog God
heeft hem niet toegelaten om mij quaad te doen. Ik zag in mijn droom,

dat de gefprerigkelde
,
gefpikkelde , en hagelvlekkige bokken de verliitte

kudden beklommen. En de Engel Gods zeide tot mij, zie dat: wantik

heb gezien wat Laban u heeft gedaan. Ik ben de God van Bethel , al-

Waar gij den fteen hebt gezalft , en mij een belofte gedaan. Sta dan op

,

vertrek uit dit land, enkeer weder naar het land van uwe geboorte.
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Rachel en Lea antwoorden hier op : doe alles dat God u heeft geboden.

Jacob dan opftaande, zette zijne zonén en vrouwen op kemelen, ende

nam alle zijne goederen , en vé, het gene hij in Paddan Aram liaddever-

kref^en, mede, en vertrok. Op dien tijd was Laban gegaan om fchapen

te fchëren: en Rachel ftal de Tcrapliim van haar vader. En hij vlugte,

met al dat hem toebehoorde ,
gezwind weg ; en de rivier den Euphraat

overgevaren zijnde , zette zijn reistogt voort vlak naar het gebergte Gi-

lead. Aldus raakte Jacob , wiens geduld door een al te harden en flepen-

den dienft was getergt , met benaauwtheid weg. Om de onuitfprekelijke

liefde vandc overfchone Rachel, de welke hij bovenmaten beminde, en

om de winft van het vrugtbare vé , had hij veel uitgeftaan : dog hij zag

al zijn moeite , met overvloedige rijkdom en kinderzaligheid vergolden.

In Labans handel en wandel ftaken bedrog en gierigheid uit. De naijver

der vrouwen maakte telkens een nieuwe onénigheid , en gaf ftof om Ja-

cobs geduld te oefFencn , en met verftand bij zwakke vaten te wonen

:

want de liefde bij twe paar bedgenoten gehuisvefb , is als de onftuimdg-

heid van vier winden , die regens malkanderen aanblafen. Het is onze-,

ker , om wat reden Rachel de Teraphim had geftolen : ofze naar afgo-

derij nog helde, dan ofee haar vader van de zelve zogt af te trekken.

Die beelden waren huisgoden , de welke van de afgodendienaars wierden

gevraagt. Het Hebreeuwlche woord word in het veelvoudige getal ge-

bruikt : maar het is niet waarfchijnelijk , hoewel men de grootte van die

ongoden niet weet, dat 'er meêr als éne pop in de zadel van een kémel

kon worden gepropt. De haaftige voortzettinge van de reis bij Jacob

,

wierd uit geen onbezonne drift, maar op het uitdrukkelijk gebod van

den Heere ondernomen. En hoe gelukkig trekt hij door de woeftijnvan

de wereld , onder een veilig geleide henen , die God heeft op zijn zijde *

De Ihelle vlugt van Jacob uit Syrië naar Kanaan , wijft het volk Gods
aan: uit Babel,uit Sodom,en uit het vuir derChaldéén te gaan,om naar

het hemelfche vaderland te haaften,en naar het eeuwige leven te grijpen.

HET
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HET XXX. TAFEREEL;

Oewel de wakkerheid hare zaken , in aller ijl , en
ftilte, gezwind poogt uit te voeren , nogtans vliegt

het gerugt den wind voorbij. De vlugt van Jacob
wierd Laban op denderden dag geboodfchapt. Op
zo onverwagt een mare , rukte de inhalende vrek
zijne broeders bij een, en den vlugteling zeven da-

gen nagezet hebbende, agterhaalde hij hem op het

gebergte van Gilead. Maar 's nagrs in den droom
beteugelde God , door zijne aanlpraak , den vervolger. Laban en Jacob
dan beide op éne hoogte zijnde, begön Laban oplopende en verbolgen,

heftig en zagt , heet en koud te gelijk uit énen mond blafende
, Jacob te

beftrafFen over zijn heimelijk vertrek
, quanfuis met een zugt tot zijn

bloed , waar van hij geen behoorlijk affcheid met vreugd had kunnen
nemen ; en dat het in zijn magt was om hem quaad te doen , maar dat

de God van zijn vader zulx had belet : en als hij zo zeer naar huis ver-

langde , waarom hij zijne goden had geftolcn ? Jacob antwoorde j ik

vreesde dat gij mij uwe dogters zoud hebben ontweldigt: en dood hem,
bij wien gij uwe goden vind. "Zoek, en is 'er van het uwe, neem het

weg : want hij wift van Rachels dieverij nier. Laban doorzogt de tent

van Jacob , van Lea , en van bei de meiden , en vond niet. En komen-
de in de tent van Rachel , die de Teraphim in een kémels zadel had ver-

borgen, ontfchuldigde zij zig voor haar heer vader, zeggende, datze

wegens vrouwelijke onpaflèlijkheid niet kon opftaan : zo dat hij niet

vond. Toen keefJacob, en zeide: om wat misdaad hebt gij mij zo ont-

fteken nagejaagt ? Hebt gij onder het mijne van het uwe gevonden ?

breng het ten oordeel van onlê broeders. Twintig jaren ben ik bij U

geweeft , veertien om uwe dogteren , en zes om uwe kudden ,
bij dag

in de hitte , en 's nagts llapeloos in de koude. Uw vé was vrugtbaar

,

uwe rammen heb ik niet gegeten , het verlcheurde heb ik onvertoont ge-

boet , het geftolen hebt gij van mij geëifcht , en tienmaal hebt gij mijn

loon verandert. Indien God , die u gifteren heeft beftraft , mijn elende

niet had aangezien , gij zoud mij naakt en bloot hebben Weggezonden.

Laban bedaarde door die regtvaardige verdadiging , en zeide ; laten wij

een verbond maken. Jacob nam een fteen , en regte dien op tot een

gedenkteken , en zijne broederen vergaderden ftenen tot een hoop , waar

op zij aten : van Laban , Jegar Saliadutha , en van Jacob , Gilead ,
Hoop

van getuigenis
, genoemt. Daar Laban Mizpa , Opzigt ,

bijvoegde ; met

bevél aan Jacob , om zijne dogters niet te beledigen , en géne vrouwen

boven de zelve te nemen • en dat zij voorbij dien fteenhoop tot malkan-

deren ten quade niet zouden komen. Het welke met een eed naar hunne

wijze wederzijdfch wierd verfterkt. De overeenkoming wierd van Jacob

met een maaltijd verheerlijkt, en Labans affcheid daarna met het kuflèn

en zegenen van zijne zonen en dogteren beiloten. In deze gefchiedenis

P 2 is
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is een fchigtige ommezwaai van zaken: want Laban die als een wolfop

de onnozelheid was gebeten en uitgefchotcn , ging zo mak gelijk eèa

lam heen. De rondborftige rede van Jacob , zo wel ter zake , met een

vrijmoedigen ijver uitgefproken , verftrekte een volle overtuiging van de

waarheid , dat hij geen quaad was bewuft j en dai de deugd
, op hare

onfchuld trots, de ongeregtigheiddorft onbezweken onder de ógen tre-

den. Aldus ontquam Jacob al het verdriet , in Labans dienft geleden.

En geen wonder j want de Almagtige Heere God was met hem, en Die

(laat de treden van zijne gunftgenoten gade j telt hun omzwerven ; hoort

hunne zugten, die in zijne óreneen ftil gebed zijn; legt hunne traneri

in zijne flefch ; geleidze door zijnen Geeft ; en alsze zijnen raad hebben

uitgedient, neemt Hijze op in zijne eeuwige heerlijkheid.
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HET XXXI. TAFEREEL.
Anneermen een zwarigheid is te boven gekomen j

moetmen in zijn beroep niet ftil ftaan , en op den
droeflèm blijven leggen, maar in het geloof op
God vertrouwen , en in zijne vrees geduldig voort-

gaan , en afwagten , wat de Allerhoogfte zal belie-

ven te doen ontmoeten. Jacob zette de reis , dien

liij hadde ondernomen , voort. En het eerfte dat

_ hem onderweeg voorquam , was een heirleger van

Gods engelen. Welke ftoet van hemellche trawanten , hem een voorbode
van de verfchijninge vandenVorft van hetheir desHeeren vcrftrekte

; ge-

lijk de glans van het ligtftraalt,en de dageraat zig voor de zon openbaart.

De plaats van deze ontmoetinge, wierd vanJacob genoemt Machanajim
j

het welk betékent twe Légers. Dog alhoewelJacob de heugelijke tegen-

woordigheid van het hemellche gezelfchap genoot , was hij vol bekom-
mering, hoe hij zijne zaken zoude aanleggen, om alle quaadvoor te ko-

men. De vrees is een zwakheid , aan de allerheiligfte zelfs eigen ; want

het gantfche menfchelijke gcflagt , in de lenden van de eerfte ouders

zijnde, wierd devrugten van de zonde deelagtig, die alle de nakomelin-

gen door de voorttélinge zijn aangeboren. Derhalven zogt de aartsvader

ftille eenzaamheid , de regte vertrekplaats voor de alleenfpraak van een

verlegen gemoed , om zijn ki'op eens uit te fchudden , en zijn benaauwde

ziel voor God open te leggen j
volgende aldus op de loflijke hcirbaaii

van zijnen gehoorzamen vader Izaiik, die, in de hoop van toekomend

goed , voorhenen tegens den avond was uitgegaan ,om in het veld te bid-

den : en tot dien einde ontfloeg Jacob zig ook van alle belemmering

,

want hij ftond vroeg voor daauw voor dag op, en dede zijne vrouwen,

en meiden , en de elf kinderen , en alle zijne goederen , over dc beek

Jabbok , overgaan ; en alles vooruit gezonden hebbende , niet tegenftaan-

de de duifternis en de Ichrik van de nagt , bleef hij alleen. Toen worftcl-

de een Man met hem tot aan de dageraat toe , en ziende dat hij hem
niet kon overweldigen , vei-wrong hij Jacobs heupicnuw onder het wor-

ftelen j en zeide , laat mij gaan , want de dageraat gaat op. Jacob ant-

woorde , Ik zal u niet laten gaan , ten zij gij mij zégent. De Man vroeg

zijn naam ? en die verftaan hebbende , zeide hij , uw naam zal voortaan

nietJacob , maar Ifraël worden genoemt , nadcmaal gij u vorfteiijk met

God en menfchen hebt gedragen , en hebt overmogt.
, Jacob zeide

,
geef

mij uw naam te kennen. Dog hij antwoorde , waarom vraagt gij mijn

naam ? ende hij zégende hem aldaar. Jacob was alleen gebleven , en ze-

kerlijk met een godvrugtig voornemen ; maar die bij dag de engelen tot

reisgenoten had gehad, aan dien kon bij nagt geen hemellche lijfvvagt ont-

breken. Wie kan twijfFelen , of de Man die Jacob aandé , en met hem

worftelde , was de groten Engel , de Engel van Gods aangezigt , de En-

gel des verbonds, de zelve die voorhenen aan het oppereinde vandelad-

der
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der ftond, en die zig daarna de God van Beth-el noemde, en die toert

in de gedaante van een Man in het worftelperk verfcheen , en niet wiide

overwinnen, omjacob hoop te geven, dat hij Efans wrok, en alle vijan-

den en zwarigheden zoude te boven komen? En ten eindeJacob mogte

weten , dat hij niet door zijne eige kragten , maar door Gods hulp over-

mogt, verwrong Hij hem de heupfenuw, tot ftraf, dat hij door het ge-

reetgemaakte gefchenk voorEfau, met het gelovige vertrouwen op God
hinkte. Deze groten Man-Engel wilde,, om het opgaande morgenligt,

vanJacob ontflagen wezen : maarJacob liiel Hem vaft als een held, en

wilde niet loslaten, voor dat hij vanHem zou gezegent zijn. Waai- uit het

blijkt , dat de worftelende Jacob de Godheid gewaar wierd. En dezen

Man, dezen Engel, de Koning der engelen was her, die alleen de magt

had om hem tckonnen zegenen. Op 'de wederzijdlche vraag en antwoord

wierd Jacob, om zijn heldhaftig gedrag in de tweftrijd, van dien groten

Worftelaar , Ifraël genoemt. Welke naam beftaat uit een Jod , de eerfte

letter van den vierletterigen Naam des Heeren , en uit het werkwoord
Sarah , Heerfchen ,

Overmogen , om het vorftendom ftrijden , en uit El,

God: en betékent Vorft Gods, of Vorft van de fterke God, tor een

vooraflchaduwinge , dat uit hem de ware God en Heiland zoude voort-

komen. Wanneer nuJacob de naam van zijnen heiligen Kampioen vroeg?
wilde Hij die niet melden ; of,om dat die niet tot bijgeloof zoude ftrek-

ken: of, om dat de tijd der voUe ontdelddnge van de zelve nog niet

was geboren: of, omdat Hij de al te vroege nieuwfchierigheid van den
vrager wüde beteugelen. Het was genoeg , datJacob tot de dageraat toe

worftelde, dat het ligt van genade in zijn ziel wierd ontfteken , en dat de
blinkende morgenftar in zijn hart opging , en dat hij de daad van een

nieuwen naam , en het woord van den gebeden zegen ontfing , en den
honigraat der vertrooftinge uit de mondvan den Eeuwiglevendc Ichepte:

waar mede het einde van die zegepralende worftelinge wierd bekroont.

Op dat worftelende voorbeeld vanJacob , moet het koningkrijk der he-

melen geweld worden aangedaan, ten einde de geweldigers het zelve met
geweld nemen : en aan zodanige getrouwe onbezweke ovei-winnaars

,

worftelende om den zegen tot de dood toe , is de kroon des levens be-

looft ; en datze op twaalf tronen zullen zitten , oordelende de twaalf

ftammen van Ifraël.

HET
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HET XXXIL TAFEREEL.

E gedagten van de kinderen der menfchen zijn 20
wifpelturig, dat zij, op de minfte zonnefciiijn van
voorfpoed , met ongeméne blijdfchap zijn aange-
daan ; en wederom

, op het zien van een drijvend

donker onweirwolkje, dat énig quaad fcliijnt te drei^

gen, van bleke vrees befterven, zonder op te mer^
ken, dat hun voornemen in een ijdele poging be-

ftaat , en dat de uitkomft van een zaak van Gods
welbehagen afhangt. Te voren hadJacob , door de ontmoetinge van de
hemelfche heirfcharen , in zijnen geeft verfterkt , boden vooruit aan zijri

heer broeder Efau , naar het land Seïr, een geweft van Edom
, gezonden j

en hem laten aanzeggen, dat hij zijn knegt , tot dien tijd toe
, bijLaban,

als een vreemdeling gewoont hebbende , nu oflèn , ezelen , fchapen , kneg-

ten en meiden hadde ; ten einde hij genade bij hem mogte vinden. Want
de fchrandere Jacob wift wel , dat de armoede altijt veragteüjk en gehaat

is , en voornamentlijk bij wéreldiche menfchen , dien de wind van voor-

fpoed in het zeil waait : en dat het vermogen van goederen niet tot laft

,

maar totluft, en niet tot fphandc, maar tot eer ftrekt. Dog het fchijnt

dat Efau, om dat 'er geen woord van word gemeld, op die heufche be-

kentmakinge niet veel heeft geantwoord. En de wedergekeerde gqzanten

zeiden totJacob, datElau met vierhonderd mannen hem tegemoet trok.

Jacob , door zo onverwagt een mare zeer verflagen zijnde , verdeelde al

zijn magt in twe troepen , om , of Efiu op de éne aanviel , de andere het

dan mogte ontkomen
; zeggende ; ó God van mijn vader Abraham ende

Izaak ! Heere ! gij hebt mij gezegt , keer weder naar uw land , ende ik zal

u weldoen. Ik ben geringer dan alle uwe weldadigheden ende trouw , die

Gij aan mij uwen knegt hebt bewezen. Met mijnen ftaf ging ik over dien

Jordaan , en met twe heiren koom ik weerom. Ruk mij uit de hand van

mijn broeder Efau , want ik vrees hem , dat hij niet moogüjk komende

,

mij en de moeder met de zonen verfla. Immers hebt gij gezegt, dat gij mij

wel zoude doen, en mijn zaad, als het ontelbare zézand , in ménigte uit-

breiden. Na dat kragtige gebed, maakte hij voort een talrijk gelchenk van

geiten, bokken, ooijen, rammen, kemelinnen met hare veulens, koeijen,

ftieren, en ezelinnen met de veulens , voorElIui gercet. En hij zond zijne

knegten daar mede vooruit , met bevél , om Efiu op zijn vraag te ant-

woorden, dat het een gift was voor mijn heer Efau ,van zijn knegtJacob,

die ook zelfs agterhen aanquam. WantJacob zeide b:j zig zeiven, ik zal

zijnaangezigt met deze gaaf verzoenen , mifichien zal hij met een heuge-

lijk gelaat mij aannemen. En hij vernagte in zijn leger, maarniet konnende

ruften, ftond liij bij donker op , en trok met alwat hij hadde over de beek

Jabbok. En wanneer hij alleen was, worftelde een Man , of Engel, of lie-

ver God in een mannelijke gedaante met hem ; uit welke worftebnge hij

meteen dubbele zegen ging ftrijken, Jacob met de rijfende zon al hinken-
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de voortgaande, noemde die worftelplaats Pniel, of Pnucl, dat is heg

aangezigt Gods , als hebbende God van aangezigt tot aangezigt gezien
i

waar door zijne ziel was gered. Toen zijne ogen opflaande, zag liij Efau

met zijne manfchap aankomen, en verdeelde de kinderen onder de vrou-

wen en onder de meiden , en ftelde de laatfte met hare zonen vooraan

,

cn Lea met hare kinderen in het midden , en Rachel met Jofeph agter-

waart. En hij ging zelfs vooraf, en boog zig zevenmaal voor over ter

aarde, tot dat zijn broeder Efau naderde, die hem te gemoet liep, in den

arm nam , om den hdls viel , en kufte : ènde zij weenden. Het bleek

,

dat dc ingewanden der barmhertigheid , van den anders verftokten Elau,

door de beleefde verootmoediging van den nederigenJacob , aan het rom-

melen raakten , en dat de banden van de bloedliefdc , een trek al het

menfchdom ingcfchapen , in een ogenblik onverwagt losfprongen. Om
het oogmerk van énige verzoeninge uit te werken , is geen gezantfchap

zo aanziendelijk , geen gefchrift zo kragtig, nogte énige goede tijdinge

zo hartroerende , als de heugelijke tegenwoordigheid van een vriendelijk

aangezigt. Van welke noodzakelijkheid , Jacob zig , met alle voorzig-

tigheid , op zijn tijd bediende. En wanneer de wateren der verdrukkinge

tot aan de ziel dreigden te komen, nam liij zijn toevlugt door het gebed

tot God , die het aJÜerveiligfte fcheutvrij wapen is voor alle , de welke

op Hem vertrouwen. Jacob aldus geharnaft , verfiiimde ook geen beta-

melijk middel in het werk te ftellen j want hij wift dat een gift , als een

aangenaam gefteente in de ogen der groten , ruimte maakt , en de gram^

fchap te onder-houd ; en dat een gefchenk de héte grimmigheid uitdooft.

En wanneer de goede of quade uitkomft in hare geboorte ftond , alhoe-

wel Jacob op de hulp en de beloften van God fteunde.liet hij geenmen-

fchelijke voorzorg na , ftellende die hij het lieffte had allerwijdft van het

gevaar ; en hij als vorft , en hoofd , en vader van zijn gezin , trad kloek-

hartig en getrouw voor de lieffte panden , Efau onder de ógen , en offer-

de zig eerft aan de wiflclvalligheid op. Dog hetbeftél der zake,omtrenc

de fchikking van vrouwen en kinderen, was met zulk een beleid van Ja-
cob aangelegt, dat die nederige onderworpentheid geen barmhertigheid

Icheen te konnen miflèn , en de mededogendieid van een ftenen hart

moéft verdienen, cn uitperflèn. Waarom het gevolg van al dat werkook
met een gewenfchte uitkomft is bekroont. De vrees was weggenomen

,

de haat vergeten , en de vriendlchap van opregte broederliefde quam op
het kragtigfte te voorfchijn. Die broederlijke eendragt was goed en lieflijk,

gelijk een koftclijke uirgcftorte oli op het hoofd van een hogenpriefter

,

nederdalende in den baard , en vloeiende tot op de zomen van zijn gewaad;

want de HeereGod gebied aldaar den zegen, en het leven in eeuwigheid.
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HET XXXIII. TAFEREEL.

E nieuwfchierigheid , een onbezonne drift , is een
dogter van onverftand , die zelden wat goeds werkt,
en door de welke véle in hun verderf Horten. Het
fchijnt dat Dina ^ de dogter vanJacob uit Lea , van
diefporelolè hertstogt is geprikkelt geweeft , toenze
uit hare plaats ging , om het vrouwetimmervandat
land, alwaar hare vader zijne tenten hadde nederge-

flagen, te bezigtigen. De onnofele Schoonlieid , al

te onbedagt aan het gevaar gewaagt, van Sichem,de zoon van den land-

vorftHemordeHeviter, gezien zijnde , wierd van hem gefchaakt en ver-

kragt. De ziel van den prins kleefde aan de jonge dogter, hij had haar

lief, en hij vertroofte de bedrukte met lieflijke woorden. Zo dat hij

tot zijn vader zeide , neem mij deze dogter tot een vrouw. Toen Jacob
zulx hoorde, waren zijne zonen in het veld met het vé bézig,en hij zweeg
totdat zij quamen. Hemor nu gingkuitommetjacob te fpreken. En de

zonen vanJacob uit het veld komende, en dat horende, namen het zeer

euvel, en zij ontftaken van toren, omdatSichemecn Ichandelijkedaad in

Ifraël hadde begaan, metJacobs dogter aldus op een onbetamelijke wijze

te fchofFeren. Toen zeide Hemor tot hen alle ; de ziel van mijn zoon
Sichem is op uwe dogter verlieft, geeftzehem tot een vrouw. Laten wij

ons over en weer , door huwelijken met dogteren wederzijdlch te geven

en te nemen, verzwageren; en woont bij ons, het land is tot uwen dienfl:,

bebouwt het , handelt daar in , en bezit het zelve. Daarenboven zeide

Sichem tot de vader, ende de broeders van zijne lieffte : laat ik genade

bij u vinden , al wat gij vaft ftelt zal ik geven. Vergroot de bruidlchat

,

eifcht gefchenken , en ik zal geerne opbrengen het géne gij zult begeren

,

geeft mij de dogter maar tot een vrouw. De zonen van Jacob hun leet in-

kroppende , voerden het woord , en antwoorden Sichem en Hemor met
een verzonnen bedrog : wij konnen uwen eifch niet voldoen , nogte onlê

zufter geven aan iemand die de voorhuid heeft, zulx is bij ons een on-

daad. Dog hier in konnen wij verdragen, indien gij ücdenons gelijk wilt

wezen , en dat al het mannelijke onder u werde befneden ; dan zullen wij

onlê en uwe dogteren onderling geven en nemen , en te zamen wonen

,

en één volk zijn. Maar zo gij niet wilt befneden worden , zullen wij oa(ê

dogter wegnemen en henentrekkcn. Die voorflag behaagde Hemor en

Sichem. De erfprins marde niet het verzogte uit te ftellen , want hij had

de jonge dogter teder lief, en ook was hij de voortreflijkfte van hoogheid

in zijns vaders huis. Zij gingen dan in hunne ftad , ende zeiden rot het

volk : die mannen zijn vreedzaam , en willen wel bij ons wonen , laten

zij handelen, en doen in het land, het is tog wijd en ruim genoeg, wij

zullen hunne dogteren tot vrouwen nemen , en onlê aan hun geven. Het

komt alleenlijk daar op aan , als wij al het mannelijke onder ons befnij-

den, en hunne pligtpleging opvolgen. En zal dan hun vermogen en vé,
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cn al wat zij bezitten niet het onfe zijn ? Laten wij hun dat toeftaan , eii

wij , te zamen wonende , zullen dus één volk uitmaken. De ftedelingen

gaven dat zeggen gehoor, het gene zij alle bewilligden; en de gantfche

manlchap wierd befneden. Op den derden dag, als de pijn der verfclie

wonden van de voorhuidlofe Sichemiten , te zwak om weii* te biên
, op

het vinnigfte was, wierd het treurtoneel met neêrflag, bloed , en moord,

en roof opgefchoven. Zie, twe zonen vanJacob , Simeon en Levi , vol-

le broeders van Dina ,
grepen hunne zwaarden , gingen vrijmoedigftout

in de ftad, en maakten al wat mannelijk was af. Zij floegen ook Hemor
en Sichem tefFens dood, en namen Dina btre zufter uit Sichems huis me-

de , en gingen henen. En wanneer die waren vertrokken
, quamen de

andere zonen vanJacob, als een jagt van dolle honden
, losgeborften van

de keten, op de verflagene inliollen,en pionderden de ftad ter wrake der

fchennis. Zij namen ook de fchapen, de runderen, en ezelen, verwoe-

ftende alles in de huifen en op het veld, en voerden de kleine kinderen

en wijven gevangen weg. Waar mê de rol van dat treurfpel afliep. Dinaas

voorbeeld is een fpiegel voor alle jonge dogters, in de welke men ziet,

hoe de Ichoonheid , een doelwit van ijders begeerte , dikwils door on-

voorzigtigheid word ongelukkig. Hoe dier ftond Sichem dat vermaak

,

7.0 ras verdwenen als genoten ! En fchoon hij daarna nog als een verlief-

de van minne blaakte , en aanbood demisdaad volop te boeten, och,

het berouw komt veel te laat , als de genade bij den vijand heefi: uitge-

dient! Het fchelmftuk was te groot , Ilrads dogter te fchenden! dat was

een neft van leeuwewelpen getergt. Men kan niet anders merken, of de

aartsvader droeg zig in dat bittere ongeval geduldig. Maar zijne zonen

bedienden zig van den dekmantel van godsdienft , onder de welke wel

gruwelen worden uirgevoert , en wiften voor dien tijd de gramlchap ge-

veinsdeüjk in te teugelcn , en het opzet met een doortrapte uitvindinge

te bewimpelen, tot dat hunnen overmoed de handen ruim kreeg, en de

twe korfeüge heethoofden Simeon en Levi, mannen van geweld
, opbob-

belendc van ziedend bloed , in arren moede , een bloedbad aanregten , dat

de vergetellieid van alle eeuwen zoude worden ontrukt. Het was niet ge-

noeg , dat de maagdefchender daar in zijn bloed wentelde ; de woedende
wraak floeg voorc,als een hollende wagen, die met den voerman henenveegt,
en naar geen toom luifterende,onmogelijk in het rekken is te fchorten : all' de

mannen van de gantfche ftad wierden de ftrot gevaagt ,en wigters en wij-

ven in flavernijmeteen rooffchat wcggefleipt. Het geen de wéreld doet uit-

zien, dat al wat de vorften misdoen, de onderdanen ook moeten bezuren.
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HET XXXIV. TAFEREEL.
En zwaarwigtig geval , tuflclien bloed en bloed,
doet zig op inJacobs huisgezin, door jeugdige on-
bedagtza;imheid

, vaderlijke eenzijdigheid,en broe-
derlijke naijver : waar in Gods voorzienigheid , en
uitvoeringe van zijn verborgen belluir, en de aan-

walïènde groodieid van Abrahams toekomend ge-

flagt,als in een fpicgel uitblinkt. Jofeph , een knaap
van zeventien jaar , hoede de kudde met zijne broe-

ders de zonen van Bilha enZilpa, en verklikte hun doen bij zijnen vader

ten quade; meêr uit een praatagtigheid , de jongkhcid eigen, als uit erg

om een plasdank te behalen, of énig onheil te berokkenen. Dog Ilraël

haddejolèph, als het troetelkind des ouderdoms, boven alle zijne zonen

lief, uit zinnelijklieid, op dat kind bij uitftekentheid gevallen,en maakte

hem een veelverwigen rok. Het een en 't ander ftak de broeders in de

ógen , zo datze een haat tegcns hem opvatten , en niet een goed woord
konden toefpreken. Jolêph droomde ook , het welke hij hun vertelde

,

en groter haat veroorzaakte. Hij zeide , hoort eens wat ik heb gedroomt

:

mij dogt , wij bonden Ichoven in het veld , en mijn fchoof rees op en

bleef ftaan , en uwe fchoven bogen rondom voor mijn fchoof neder.

Toen zeiden zijne broeders ; zult gij over ons heerlchen , en het opper-

fte gezag hebben? zo dat zijne dromen hunnen haat en nijd aanftaken,

als vonken dentonder. Wederom fprak Jofeph van énen anderen droom,

in welke zon en maan en elf ftarren voor hem nederbogen. En als hij zulx

aan zijn vader en broeders verhaalde , beftrafte zijn vader hcrm
, zeggen-

de-; wat beduid de droom dien gij hebt gezien ? zullen wij, ik,uw moe-

der , en uwe broeders ons voor u ter aarde buigen ? De broeders waren

hem dan nijdig , dog de vader nam die zaak ftil in bedenken. Als nu de

broeders waren vertrokken om de kudden bij Sichem te weiden , zeide

Ifraël totJolêph ; kom , ga derwaart , en zie naar den welftant van uwe

broederen en van het vé , en boodfchap mij weêrom hoe het daar ftaat.

De gehoorzamen jongeling flux gereed , ging uit het dal Hebron naar Si-

chem , en de onnofelc verdwaalde in het veld. Maar een man (wie kan

twijfelen of het was een engel Gods ?) vond hem, en vroeg, wat hij zogt?

De verlegenJofeph antwoorde; ik zoek mijne broeders. Die man zeide,

zij zijn van hier getrokken; ik heb hen horen zeggen, laat ons naarDo-

than gaan. De dégelijke Jofeph , die geen quaad had konnen dromen

,

ging in eenvoudigheid gulliartig daar naar toe. Toen de broeders hem za-

gen aankomen , eer hij nog digte bij was , borrelde de ingekropte wrok

uit het hart in de harlTèns op. Zij veranderden in een ógenblik in leeuwen

en draken , vol van nijd , gramfchap , wraak en moord , verbaftert van

mededogen, die de natuur verkragten , de mcnfchelijkheid uitfchudden,

en het geweten met een brandijfer toefehroeiden. Het was aanftonds

,

mannen ftaat rond, elk geef' zijn raad, ziet daar ginder komt de dromer

R 2 aan.



«8 HEILIGE TAFEREELEN.
aan. Koomt laten wij hem doodflaan , en in een oude kuil werpen

; wij

zullen zeggen, een wildgedierte heeft hem verilonden : dan zal het bUj-

kcn wat hem zijne dromen konnen baten. Ruben quam net van pas op

flao- , hm de woede van die tijgers hun moordaas , dat verwezen kind

,

dat weirelofe fchaap te doen flaken : hij horende hun heilloos ópzet , dê

zijn beft, om den dood gedreigden jongen uit hun geweld te redden,

zeggende ; laten wij hem het leven niet benemen , vergiet geen bloed

,

maar werpt hem in een put in de woeftijn , en houd uwe handen onbe-

foedelt. Die voorflag kreeg ingangk , en verzagte het vonnis. Zo ras nu

Jofeph bij zijne broeders aanquam , grepen die ontaarde verlooggenaars

van hunnen ftam, als fchenzieke gieren een onnofele duif, hem met hun-

ne klaauwen aan , en trokken hem den rok uit , en fmeten hem in een

droge kuil , een moordfpelonk voor een lam dat niet had misdaan. Dat

werk verregt zijnde , en die opluikende bloem dus verre in het flijk ge-

trapt, was de héte wraak van dat nijdige broedervuir, bij het fteken van

de middagzon , wat gckoelt. Helaas de arme Jofeph , eerft ter dood

gevonnift , was levendig begraven. Toen wierd het tijd om het hart te

fterken , het mogt 'er wel op ftaan , de doren was uit de voet , en daar

mededepeft, het huisverdriet , de quaadaanbrenger , de verklikker , het

wijshoofd en de dromer aan een kant, en uit het oog en uit het hart. En
die neêrgezete difchgenoten , de ógen opflaande , zagen een reisgenoot-

fchap van Ifi-naëllers , welkers kamelen
, fpecerijën , balflèm en myrrhe

van Giliad naar Egypte, droegen. Toen zeide Juda , die nog wel derek-

kelijkfte fcheen , tot zijne broederen ,• wat voordeel is het ons , indiert

wij onfèn broeder doden , en zijn bloed verbergen ? Het is béter dat men
hem aan de IfmaëUers verkope , dan zijn onfe handen onbelmet , hij is

tog onfe broeder en ons vleefch. Die raad geviel hun bijzonder wel ; zo

dat zij Jofeph , uit den grafkuil optrokken , en aan de IfmaëUers voor

twintig zilverlingen verkogten , die hem naar Egypte brogten. Het was

voorwaar een fchriklijk bloedgeld , een geringe bloedprijs , waar voor de

dierbare Jofeph , die koftelijke in de ógen van God , aan de ongelovige

Ifinaëllers , erfvijanden van Abrahams gezegend zaad , wierd overgeleverc.

De broeders dogten luttel, dat de vrijgeboren, terflavernij gedoemt,als

een zon uit zijne nevelen en dampen met goud en purper eens zou op-

dagen. Maar in tegendeel warenze , als eensgezinde vloekverwanten,

zwanger , om nog een gruwel boven op het bedreven fchelmftuk te fta-

pelen. Och', gave God , datJolêphs treurfpel nu nog in de wijde wéreld,

van die géne de welke zig over zijne verbrekinge niet bekommeren , niet

wierde nagefpeelt : zo zou de waarheid uit de aarde fpruiten , en de ge-

regtigheid van den hemel nedcrzien.
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HET XXXV. TAFEREEL.

,

Erbiedigheid en aandagt worden vereifcht, om dé
werken Gods te overwegen , want met geen begrijp

van énig fchepzel zijnze in alle dingen te vatten.

Dartele ogen , die van geillieid blaken
, mogen van

dit Tafereel wel afzien. Jofeph deerlijk mishandelt

zijnde , trokJuda van zijne broederen af, en keer-

de in tot Hira, een man van AduUam , endc hij zag
aldaar de dogter van Sua een Kananiter , en namze

tot zijne vrouw. En zij baarde een zoon, dien hij Er noemde. Daarna
baarde zij wederom een zoon , de welke Onan wierd gehéten. Eindelijk

baarde zij nog een zoon , Sela genoemt. Juda nu nam voor Er zijnen

eerftgeboren een vrouw , met name Tamar. Dezen Er was in de ógen
des Heeren een quaaddoender j daarom dode de Heere hem. Toen zeide

Juda tegens Onan zijnen tweden zoon , trouw aan de vrouw van uwen
broeder, tot voortzettinge van zijn gellagt. Dog Onan wetende dat de

afkomft dan niet voor hem , maar voor zijn broeder ftond geboren te

worden , beging baldadig de vuilfte ondaad , waarom die booswigt van

den Heere ook wicrd gedood. Toen zeideJuda tot Tamar zijne fchoon-

dogter, blijf weduwe in het huis van uwe vader, tot dat mijn zoon Sela

groot werde : want hij was bedugt , dat de derde , gelijk de twe andere

,

ook mogte omkomen. Zo dat Tamar , henengegaan zijnde , in het huis

van hare vader woonde. Lang daarna fturfJudaas vrouw, de dogter van

Sua. Als de dagen van rouw door vertrooftinge over waren
,
ging Juda,

met Hira den Adullamiter zijn vriend op , naar zijne Ichapelcheerders te

Timna. Wanneer zulx aan Tamar was geboodlchapt , leidc zij haar we-

duwlijk gewaad af, en zig met een fleuiër bedekkende , zat aan den in-

gangk van de twe fonteinen , op den weg naar Timna ,om dat Sela groot

zijnde haar man niet was geworden. Als Juda haar zag , vermoede hij

datze een hoer was, want zij had haar aangezigt gedekt, om niet kenbaar

tc wezen : cnde naar haar toe tredende , zeide hij
,
gedoog dat ik mij met

u vermenge , want hij wift niet datze zijne fchoondogter was. Zij ant-

woorde , wat zult gij mij geven ? Hij beloofde een bok te zullen zenden.

Dog zij wilde zijn ring en Ihoer en ftaf te pand hebben , tot dat hij het

beloofde zond. Het geen gefchiede , ende zij wierd be.vrugt. Zij henen-

gaande , leide de fleuier af, en trok het weeuwkleed aan. Juda zond den

bok , door zijnen vriend den Adullamiter , om het pand weer re krijgen

:

dog hij vond de vrouw niet , en vroeg aan de luiden van die plaats , waar

is de hoer die op den twefprong zat ? AH' de menfchen zeiden, hier is

geen hoer gewceft. Omtrent drie maanden daarna wierd Juda aangezegt,

Tamar uwe fchoondogter heeft gehoereert , en zij gaat daar van al groot,

Juda zeide
, brengt haar her voor , op datze werde verbrand. Als Tamar

ter ftrafFe wierd geleid , liet zij haren fchoonvader weten , van den man
wien deze dingen toebehoren ben ik zwanger, bekén van wie de zegel-
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ring , de armband en de wandelftok zijn. Welke panden bij Juda erkent

zijnde, wierd's mans gemoed overtuigt, cn de waarheid brak de banden

van zijn tong los ,
zeggende ,

zij is regtveerdiger als ik , om dat ik haar

aan mijn zoon Sela niet hebbe gegeven : maar hij raakte haar daarna niet
,

mcêr aan. Als nu de tijd van Tamars verloffinge was vervult , baarde zij

twelingen zonen j en om de wonderbare geboorte wierd de éne Perets

,

en de andereZerah genoemt. Men kan denken hoe dit ftuk de oude Ja-

cob in de óren klonk , en uit menfchelijke zwakheid , over al zijn hart-

zeer , in een jammerklagte dede uitbarften : Ik heb mijn broeders wrok

gevlugt , uit mijn vaders huis als balling omgezworven , de bedriegelijke

plaagdienft van mijn oom twintig jaren uitgeftaan , de naijver van nijdige

vrouwen binnens huis verdragen ,
mijn énige dogter verkragt gezien , en

dien hoon van mijne zonen , dol van toren , met een gruwelmoord ge-

wroken. Mijn bed is gefchofFeert van mijn oudftgeboren. En het lieffte

kind van alle. Rachels eerfte zoon , ben ik voor ecuwig quijt , een fchrik-

kelijk wilddier heeft hem verflonden. Och ! het verlies van mijn zoon

Jolêph , mijn bloed ,
mijn hart , mijn hoop en trooft , de welluft van

mijn ziel , fleept mijne ftramme Icên en graauwc kop al levend ftervende

naar het gra£ En nu heeft Juda zig bloedfchendig vergrepen , tot vol-

tojinge van alle quaad , op dat géne elende aan mijn gellagt zoude ont-

breken. Maai- wat mag de ijdelc menlch met zijne gedagtcn tegens het

raadbefluit van God aanfpartelcn ! Wie ziet niet , dat in de gelchiedenis

van Juda met Tamar , verborgentheden zijn opgefloten ? Het behaagde

den Alwijlên Vader , de gebreken der aartsvaderen , door de goddelijke

pen, op het onfaalbare blad, tot ontyouwinge van zijne regeringe te

openbaren , om de geflagrrekeningc in de op- en neder-gaande rij , van

het begin af tot aan het einde toe , te leiden tot Dien , om welke alle de-

ze dingen in de rol van het Boek zijn gelchreven. En tot dien einde

draaft de grote Mofes, als tolk, voorzegger , vriend en knegt van God,
getrouw voor uit. Het geen van de heilige fchrijvers des ouden verbonds
ook is waargenomen , en van twe bazuinen der heil-eeuw in de geflagt-

lijft van Vorft Meflias geenfins overgeflagcn : tot een betoninge , dat alle

beloften en voorzeggingen in den Hecre Jefus Chriftus zijn ja en amen.

HET
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HET XXXVI. TAFEREEL*
Et is niet genoeg, dat de ftantvaftige deugd, als

dierbaar goud, maaralleen aan den toetfteenwerde
geftrekcn

,
het is ook noodzakelijk om de zuiver-

heid van de zelve regt te kennen , datze als de ko-
ning der metalen, in de fmeltkroes, met het heet-
fte vuir werde aangetaft ende overgcloutert : want
zuk is de fijnfte proef. En gelijk 'die edelfte erts-

ftofl-e, met een langkzame voortgangk in 's aard-
rijx ingewand, hare volmaaktheid bereikt, zo mocft de dé-^d ijken en
geringeloorden Jofeph^ door een ommezwaai van verdrukkingen, bij

trappen worden verheerlijkt. Als die laagvernederden in Egypte was,
Wierd hij van de Ifmaëllers aan Potiphar, een Egyptenaar, Pharaos hove-
ling en overfte der trawanten, verkogt. En de Heere was met hem, en
hij voorfpocdig in alles ten huife van zijnen heer, die wel opmerkte ,' dat
daarom wat hij dede wel gelukte. Zo dat Jofeph bij zijn heer genade
vond

,
hem dienende j en wel llaaf en in dicnft zijnde , als een mrcfter-

flaaf, vrije flaaf, en bewindliebbend huisvoogd over fchatten
, fchriften

,

knegten, meiden, fchuren, ftallen, akkers en alles , behoudens tafelge-

meenfchap, wjerdc aangeftelt, en dc laft van de gantfche huiszorg alleen

op zijn onbewegelijke nek droeg. En de Heere zégende het huis van den
Egyptenaar om Jofeph, en vermenigvuldjgde al zijn vermogen zo binnen
als buiten. Jofeph nu was een jongman fchoon van aangczigt, fchoon
van gedaante, en van top tot toon volfchapen , daar de deugd de kroon
opzette; een regt lokaas voor vrouwe dartellieid, cn wel meeft ten ho-
ve , alwaar de welluft door de overdaad de geilheid den ruimen toom
viert. Waar door een donkere wolk van onheil den opregten knegt, die

zuivere zon, dreigde te benevelen. Na een geruimen tijd wierp Potiphars
bedgenote hare overfpelige ogen op Jolcph , cn verzogt hem tot on-
kuifcheid. Dog de gefchikte jongen held , wiens ziel op geloof en god-
vrugtigheid, twe trouwe noodpilaren rulle , en daar mede, als met een
veilig wapen , was geharnaft , keerde ruftig en onbeteutert haar heilloos

aanzoek op het fchild van zijne deugd af, zeggende: zie, mijn heer heeft

mij alles overgegeven , en hij weet zelf niet wat 'er al in huis is , niemand
is hier groter als ik, daar is niet of het is in mijn magt dat hij mij ook
heeft onthouden , behalven u die zijne huisvrouw zijt. Hoe kan ik dan
zulk een quaad doen , en regens mijn God zondigen ? Die weigering

fchecn haar vuir meêr aan te blalèn , want dag aan dag vieize hem laftig.

Het zij dat gefcliiede van haar zelfs , of door een flavin , kamenier , door-
trapte voedfter, of door een afgeregte oude beft, die met haar geflepe tong
door het oor in het hart van een heilig zou boren, en een leeuw aan band
leggen

: \vant waar brengt de dolle liefde een geil vediefd razend krank-
zinnig wijf niet toe ! De allerkuifchten had tog géne óren om naar meir-

minnezang van vuile en verbode lluikmin te luifteren , hij ftond als eenSa, he-
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hemelfche eik, als een bofchreus, op de wortel van zijne ftantvaftigheid

pal. Maar dat was al geen leffing om de ligterlage vlam van hare blaken-

de gloed te koelen. Zij dan , van dc driftigfte luft genoopt , ïziende dat

alle liftige aanflagen haar mislukten , en datze met bidden , fmeken en

vleien geen veld konde winnen , befloot eindelijk een haggelijke kans re

wagen, en het al op een zetten, zonder op godsdienft, naam en faam,

geflagt, trouw en eer te paflèn, en nam haar flag op een tijd waar, als

haar mannit,en niemand van het huisvolk bij derhandwas ,endatJofêph

inquam om zijn werk te verregten. Toen greep zij hem bij zijn kleed

,

zeggende ,
leg bijme. De arme onnofelheid , in zo hoog een nood ver-

legen , liet het kleed in hare hand ,
ging mar buiten ftrijken , en vloog

als een pijl uit een boog. Zij dus uitgeftrekcn , veranderde in een ogen-

blik de liefde in haat , en de gehoopte weelde in woedende wraakzugt

,

en fchrceuwde om hulp , als ofze kragt en geweld leed , en zei regens de

toegefchote fchare ,
mijn man heeft dien Hebreeuw ingebragt om met

ons te fpotten, hij quam om bijme te leggen, en toen ik luidskeels riep,

verliet hij zijn kleed , en nam de vlugt. En de trouwelofe , die , had het

mogelijk geweeft , Jofeph zou hebben verkragt , lei hem bij haar gemaal,

met een bitter verwijt , vrouwefchennis te laft. Het welk van den verto-

renden Potiphar zulx werd gelooft , dat hij den vallchbefchuldigden in

's konings gevangenis fmeet. Voorwaar een genadige ftraf ; want het

was wonder , dat hij hem de huid niet al lillende van het lijf dede ftro-

pen , met wrede flagen afrollên , en op een ezels rug de ftad omdragen
j

of eeuwig voor flaaf in de mijnen verwees. Dog de Heere was met den
verdrukten , en het verlies van zijn heers gunft , wierd met de kragt van

Gods Geeft geboet. Alle de bezoekingen
, Jofeph overgekomen , waren

trappen van verhoging , aanleidingen tot toekomende grootheid, en

voorboden van heerlijkheid. Is hij de geilheid van Potiphars wijf ontlo-

pen? liij zal den kerker ook wel ontworftelen ; en het Ligt, dat hemvan
boven in de duifternis beftraalde , zou den damp zijner verdrukkingeneer-

lang dood fcliijnen, en door zijne verheffinge het aardrijk met een fchrik

van verwondering voor het voorhoofd flaan.

HET
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HET XXXVII. TAFEREEL.

Oe uit de duifternis het ligt , uit de benaauwtheid
de verloffing, uit deflavernij de vrijheid, uit de ge-
vangenis de loslating, en uit de vernedering de ver-

hoging tevoorlcliijnzijn gekomen, is in den levens

loop van Jofeph gebleken , door de magt van Hem,
die de wijsheid in het binnenfte zet, en aan den zin

het verftand geeft. Op een zekere tijd droomde
Pharao twe dromen , waar door hij 's morgens zeer

öntftelt opftond : en hij ontbood alle toveraars en wijfen van Egypte , en

hij verhaalde hun zijne duiftcre dromen ; maar onder alle die rookverko-

pers was'er geen één , die de zelve konde uitleggen. Bij die verlegentheid be-

gon de herftelde hoffchenker aanJolèph te gedenken, en zeide tot Pharao:

ik belijde mijne misdaad j de koning was op zijne dienaars vergramt , en

dede mij en den bakker gevangen zetten , wanneer wij elk op éne nagt

bijzonder droomden 5 en daar was bij ons een Hebreeuwfch jongman

,

aan wien wij onfe dromen verhaalden , en hij leide die uit , als bij de uit-

komft is gebleken , want ik ben herftelt,ende andere is gehangen. Voorts

wierd Jofeph uit het gevangenhuis geflaakt , gefchoren , en verkleed voort-

gebrogt , van aanfcliijn als een engel ,om de nijd te verfchrikken , de afgodi-

fche waarzeggers ,
ofFerwiggelaars , en handbekijkcrs te befchamen , en den

afgrond te verftommen. Toen Iprak Pharao tot Jofeph ; ik heb ge-

droomt , en niemand weet her uit te leggen , en ik nebbe van uwe wijfe

droom-ontvouwinge gehoort. De nederige Jolêph antwoorde ; zonder

mij zal God aan Pharao welftant verkondigen. Pharao verhaalde dan zijn

droom , en zeide
;
mij dogt dat ik op de kant van de rivier ftond , en

uit de zelve quamen zeven fchone vette koeien , wel in 't vleefch , op , wei-

dende in het gras , en na die zeven andere , zo lélijk mager en uitgemer-

gelt , dat ik nooit diergelijke in heel Egypte zag. En die ranke en lélijke

koeien verflonden en verteerden de eerfte zeven vette koeien , zonder

énig telken van verzading , want zij quijndenal even dor en mager. Toen

wierd ik wakker, en viel weer in flaap , en droomde , dat zeven volle goede

koren-airen uit énen halm voortfproten , en daarna fchoten andere zeven

dorre dunne van den ooftenwind verzengde aii-en uit den ftoppel op ,
en die

zeven dunne airen verflonden de zeven goede airen. De HebreeuwfcheJo-

lêph niet verzet , antwoorde aldus : De'droom van den koning is één: het

géne God zal doen, heeft Hij aan Pharao te kennen gegeven. De zeven -

fchone koeien, en de zeven volle koren-airen, zijn zeven jaren van over-

vloedige vrugtlsaarheid , en bevatten énerlei zin van droom. En dezeven

vermagerde en lélijke koeien , die daarna opquamen , en de zeven fchra-

le van den ooflenwind gezengde airen ,
zijn zeven jaren van de aanftaan-

de hongersnood , die op deze orde zullen worden vervult. Zie , daar

zullen, in het gantfche land van Egypte, zeven jaren van grote vrugt-

baarheid komen: en op die zullen zeven andere jaren van geweldige on-

T vrugt-
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vrugtbaarheid volgen. Dat nu de droom ten twedemaal aan den koning ver-

fcheen, is een téken van hetvaft befluit, dat God haaftom die zaak uit te

voeren. Derhalven zie Pharao naar een wijs verftandig man uit , die het vijfde

gedeelte van de zevenjarige aankomende vrugtbaarheid , in fchuren vergade-

re , voorde zevenjarige hongersnood , op dat het land van gebrek niet verga.

In die beknopte ontvouwinge van Gods wil en wijs befluit , was het raad-flot

opengefloten , de moeiëlijke knoop los gemaakt , de verborgentheid van het

wonderiijke dromen wonderlijk uitgelegt , en de bezwaartheid van 's ko-

nings hart afgeftreken. En zo ooit een Ichielijke en onverwagte godlpraak

uit gezegende lippen , als morgendaauw , of zomerregen uit zwangere wol-

ken, op nagras, of een droog en dorftig land, nederviel, het was de rede

van dcnverligtenjofeph, die in de hoge fchool van de Opperfte Wijsheid

onderwezen , met een kragt onbegrijpelijk hem ingeftort,de waanwijsheid

van Memphis , en van al het Nabathcelch geweft,op den mond klopte, en
Egypte een groter fchat als parlen en edelgefteente in den Ichoot wierp. Hij

vooripelde de gedreigde wiflè roede van de toekomende elende, hij gafraad

tot redding vande plaag,door de baliièmvan zijne heilzame woorden,om
met voorzorg in de wéér te wezen , daar het fcherpe zwaard van den feilen

honger , die ralênde nergens naar luiftert ,op mogte verfbompen. Zo groot
een werk had zijn begin genomen in het gevangenhuis , het geringfte

, veragt-

fte,en fiioodfte verblijfvoor een valfch betigte hooggebore ziel,uit het voor-
val van de Ichenker en de bakker, dat de arme gevange flaaf , als uit zijn twede
graf,wierde opgehaalt , en voor het aangezigt van den grootmagtigften ko-
ning geflelt. Want wie zou anders omJofeph, in den onverligten kerker, als

kver^g begraven , ooit hebben gedagt ! daar de zon mogelijk maar eens in
het jaar, als hij door het téken van de kreeft loopt ,ter naauwernood aan
de noordzijde, door een eng log , met moêgefchene ftralen fchemerlig-
tende in flikkerde. Dog eindelijk had de helddeftormendoorge{han,het
treurgewaad was afgelegt, en de blanke dageraat van zijn welflant liet zig
zien

, waar op de zon van zijn leven het hoofd zou boven fleken.

HET
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HET XXXVm. TAFEREEL.
Oflijk is het voor een vorft, het ontfangen goed té

erkennen , en te belonen. Als Pharao de woorden
van Jofeph, op zijn tijd gefproken, als goude ap-
pelen in zilvere gedreve fchalen , met zijne opmer-
kende óren had geproeft , was hij in zijn gemoed
van de waaragtige uitlegginge ten vollen overtuigt.

Derhalvenzei de koning tegens Jofeph ; nademaal
God u dit alles heeft bekent gemaakt, is'ergeen wijfer

en verftandiger boven u: Gij zult over mijn huis wezen , en op uw bevél zal

al mijn volk de hand kuflèn:ik zal alleen met den troon groter zijn. Zie,

ik heb u over gantfch Egyptenland geftelt. En hij nam de ring van zijn

hand, en ftak die aanjolèphs hand, en beklede hem met het fijnfte fpier-

wit linne , en hing hem een goude keten om den hals. Ende hij dede

hem rijden op zijnen tweden wagen , en men riep voor zijn aangezigt

,

Knielt. Aldus wierd Jofeph tot landvoogd ingewijd , en het oppergezag

van de gantfche regering van den ftaat toevertrouwt. De hand te kuflèn

was een téken van de grootfte eerbiedigheid , herkomftig van de heide-

nen , waar mede zij hunne afgoden , dieze niet konden bereiken , vereer-

den : en omtrent aardlche mogendheden , een bewijs van de hoogfte ag-

ting en liefde ; want de kus fluit de wenfch en de begeerte van vereniging

in. En Pharao toonde door drie koningklijke giften , dat hij Jofeph niet

hoger konde verheffen , of hij zou zijn troon voor hem hebben moeten

inruimen. De ring (zonder twijfel van een onwaardérelijke waardij) is een

rond bewijs van oneindige trouw. Wie kan de zuiverheid van het fijn ge-

twerrend witfte linne van Egypte uitfpreken , het regte fieraad en af'

beeldzel van de blanke deugd ? De goude ketting om den hals wees aan,

dat niet alleen de borfl: , maar ook het hoofd een kroon van dat dierbaar-

fte metaal verdiende. Het rijden op den eerften rijxwagen naaft die van

den koning , was , om de heldhaftige zegepraal van de aloverwinnende

uitlegginge der dromen alom te betuigen , waarom een koningklijke he-

rout vooruitlopende , voor het aangezigt van den wijlen uitriep , Ablircch

:

datmen de knijën moefl: nederbuigen. Om zo groot en heerlijk een ftsatfi

van Jofephs inwijdinge ter heerfchappije , van al de magtige toevloed der

aangedronge fcharen , in de overkropte ftraten , aan te fchouwen , viel het

ruime Mempliis veel te naauw : want uit al het woelen en krioelen van ge-

juich , handgeklap , en gelukwenlcliing , ontftond zulk een fchaterende

vreugd, dat de aarde dreunde, de lugt wedergalmde , en de dubbele

Nijl,met zeven fidderende monden , fchoorvoetende in zé ftorte.Op dat

nu alles vol zou ftaan , zei de koning tot Jofeph ; Ik ben Pharao
,
dog

zonder uw bevél zal niemand in heel Egypte handen of voeten roeren.

En hij veranderde de naam van Jofeph , en noemde hem Tfophnath

Pagnanéach , dat is , Ontdekker of Tolk van verborge dingen. En daar-

enboven gaf liij hem Afnath, de dogter van Potiphera, overfle vanOn,
T 2 toe
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tot een vrouw. Eindelijk dan is denaam van Jofeph , die vermeerdering,

voortgangk, en aanwas beduid, door zijne verheffinge beveftigc gewor-

den ;
gelijk een ceder op Libanon, die de kroon van hare takken zo hoog

met 'heerlijkheid in de lugt uitbreid, als zij door ftantvaftigheid hare wor-

telen inden diepen afgrond fchiet. O eer van Syrië, roem van Kanaan,

opgaande ligt der Hebreeuwen , grote nazaat van den ftantvaftigen oud-

grootvader Abraham ,
waardig uk zijn bloed gefproten, en ter goeder

uur gewenfcht uk fchone Rachel geboren ! UitJofephs wandel , en ver-

drukking , en verheffing , is klaar te zien , dat hij een dooriugrig voor-

beeld van Mefllas verftrektc. Van zijne jeugt af hebben zijne broeders

hem zonder,oorzaak gehaat, en nog meer om zijn eigen voorzegging

van toekomende grootheid , welke woorden Jacob in zijn hart bewaar-

de. De broeders, die als honden en fterkeftieren hem omringden , trok-

ken zijn gefchakeerden rok uit, wierpen hem in een helfchen kuil, en

hebben hem voor zilverlingen verkogt , en den ouden vader met een

leugen verraderlijk bedrogen , die bitterlijk over zijn verloren kind, als

over een éniggeboren , heeft gekermt , en trooft geweigert. De vrekke

Ilmaëller ,
zijn bittere vijand , heeft dien armen flaaf in Egypte weer uit-

gevent. Op de glibberigfte fteilte van zijne bloeiende jeugt , als van den

bofen verzogt , ftont liij ruftig den ftorm van Potiphars ongebonde geil

wijf uk. Tot zijn.onfchuld wierd hij ter kerker gedoemt, en daar, als

uit de dood verrezen , wederom uitgehaalt , en in het ligt geftek. De

maat van Gods Geeft, waar mede hij was overftort, brak den mond van

den afgodifchen koning tot zijn lof(Gods eer) open. Hij ontfing kofte-

lijke gaven, maar aardfche, en van een aardfch koning, die opgeeftelij-

ke dingen zagen. En Jofeph , die toen op den wagen zat , en langs de

ftraten van Memphis rê , zou namaals op den zegewagen des geloofs

worden omgevoert , en de wierook van zijne gezegende gedagtenis door

het kerkgewelf van het Nieuwe Verbond henerollen. Een voorloper riep

voorde eerft vernederden knegt, en toen verhoogden heer, uit. Knielt: een

voorvertoning , dat'er eens Een andere zoude komen , voor wien alle knijën,

die in den hemel , die op de aarde , en die onder de aarde zijn , zouden buigen-

HET
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HET XXXIX. TAFEREEL.

M dat de dingen veeltijts niet zijn gelijkze fchijneiij

vereifchenze een naauwkeurig onderzoek
; hetgeen

Jofeph , naar zijne hoge wijsheid , aan zijne tien broe-
ders wegens Benjatnin beproefde. Op den voorge-
zegden tijd, quam de honger, met hare fcheurzieké

konen, ookinCanaan. WaaromJacob zijne zonen,
behalven den kleinften , naar Egypte zond , om koren
te kopen. Jofeph fprakhun ftraf toe, noemde heri

Verfpieders, haalde hen fcherp uit , en zette hen drie dagen vaft, eilchendc

dat zij den jongften broeder , om hunne vroomheid waar te maken , tot hern

zouden brengen , en hiel Simeon als borg gevangen. Dog hij liet de zakken
met koren vullen, en het geld in de krop van ijders zak doen, en hen met
teerkoft vertrekken. Opdereiswierd'eréénmetfchrik het geld in zijn zak
gewaar , en t'huis komende zij alle. En zij verhaalden al hun wedervaren.

DogJacob wilde Benjamin niet miflèn , zeggende j indien hem een onheil

overquam , het zou mij voort in 't graf helpen. Ondertuflchen wierd de
honger zwaar, de fpijs raakte op, enJacob wilde, dat zijne zonen weer
zouden aftrekken , en zei ; wat had jij van een anderen broeder te fpreken ?

Juda zeide , die man heeft hoog en dier betuigt , dat wij zonder hem zijn

aangezigt niet zouden zien. Ik blijf borg voor zijn weêrkomft. De hoge

nood p^rftelfraël te zeggen, neemt uwen broeder mede, en dubbel geld

,

eneengefchenkvande befte landvrugten. Als zij bijjolèph quamen, zag

hij Benjamin , en zeide tegens zijn hofmeefter , breng die mannen in huis

,

maak een maaltijd gereed, want zij zullen van de middag met mij éten. En
de huisvoogdbrogt Simeon tot hen uit. Alsjolèph in huis quam, droegen

zij hem het gefchenk op, en bogen zig voor over ter aarde. Jofeph vraagde,

ofhet wel met hunnen vader den ouden man was , en of hij nog leefde ? En
ziende op Benjamin , zeide hij, is dit nu uwe kleinfte broeder van de welke

gij mij had gezegt ? Voorts wierd de fpijs voorJofeph , voor de gebroeders ^

en voor de Egyptenaars bijzonder opgezet ; en de gaften zaten volgens den

rang van hunnen ouderdom, tot hunne verwonderinge : en elk kreeg zijn

deel, maar Benjamins deel was vijfmaal groter : en men dronk, en zij wier-

den methem dronken. Waar medeJofeph de harten van de broeders toetfte.

De proef wasgoed, maar het moeft'ernog anders op aankomen. Jofeph

dê de zakken met graan vuUen, het geld daar bijdoen, en boven dat in de!

zak van den kleinften zijn zilvere béker fteken. En de mannen vertrokken

's morgens met den dag : maar pas waren zij buiten, ofJolêph liet hen van zijn

hofmeefter najagen , agterhalen , en aanzeggen ; waarom dat zij quaad voor

goed hadden vergolden, met den béker te ftelen ? Zij ontfchuldigden zig,

zeggende , dat liij fterve bij wien die werde gevonden , en wij zullen flaven

van mijn heer wezen. En metter haaft elk zijn zak op de grond geZet en ge-

opent hebbende , doorzogt men van den oudften tot den jongften, en de

béker wierd in Benjamins zak gevonden. Toen Icheurden zij hunne klede-

V ren,
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ren, en keerden naar de ftad. Juda trad eerft met zijne broederen in het huis

van'jofcph, die nog niet uit was , en zij vielen plat ter aarde voor hem neer.

Tot welkeJofephzeidej watftuk hebt gijbeftaan, weet gij niet dat zulk

een man als ik het kan weten? Juda zeide wat zullen wij mijn heer antwoor-

den, cn zeggen, of ons regtvcerdigen ? God heeft de ongeregtigheid van

uwe knegten gevonden; zie, wij alle, en bij wien de béker is gevonden

,

zijn (laven van mijn heer. Jofeph antwoorde , het zij verre van mij , dat ik

7,0 zoude handelen : die den béker heeft geftolen ,
zij mijn flaaf; dog gij lie-

den, gaat henen naar uwen vader. Juda quam nader bij, zeggende, och

mijnheer! laat uw knegt eenwoord fpreken, en dat tog de toren van mijn

heer regens zijnen knegt niet ontfteke, want gij zijt alsPharao. Mijnheer

vraagde zijne knegten , hebt gij een vader of broeder? Wij antwoorden

aan mijn heer , wij hebben een ouden vader , en een kleinen mocderlolèn jon-

geling, van den vader teêr bemint, wiens volle broeder is dood. Mijnheer

begeerde hem te zien. Wij voerden mijn heer te gemoet , de jongen kan van

den vader niet af, want indien de vader hem laat gaan , zal hij fterven. Toen

zeide gij tot uwe knegten ; zo uwe kleinfte broeder met u niet mede af-

komt, zult gij mijn aangezigt niet meêr zien. Hetgeen wij t'huis aan uwen

knegt onlên vader verhaalden ; en ook, als hij ons gebood herwaart af te

trekken , om wederom koren te kopen. En liij zeide toen ;
gij weet dat

mijn vrouw mij twe zonen heefi: gebaart, en de éne is uitgegaan, een wild

dier heeft hem verfcheurt, en tot nu toe is hij nietverfchenen. Indien gij nu

dezen ook wegneemt, en liem komt iet over, zult gij mijne grijfe hairea

met droefheid in het graf fleipen. Qiiam ik dan bij uw knegt, mijn vader,

zonder de jongeling, aan wiens ziel zijne ziel hangt, en hij zag hem niet, zo

zal hij fterven. En ik uw knegt ben zijn borg, en heb belooft, zo ik hem
niet wederbrenge, dat ik eeuwig tegens mijn vader zal hebben gezondigt.

Derloalven zal ik flaafvan mijn heervoor de jongeling blijven, en laat hij met

zijne broeders optrekken ; want ik kan zonder de jongen tot mijn vader niet

wederkeren , op dat ik geen ooggetuige zij van den jammer , die hem zou-

de overkomen. Toen waren de dromen van den gehaten lieveling vervult,

in welke de korenfchoven van de broeders voor zijnen ftanderlchoof

ftreken ; en de zon zijne ftralen , en de maan hare hoornen , en een kroon

van elfftarren den glans voor hem nederbogen. Hoe zwaar dat onnadenke-

lijke onverdadigbarc ftuk van den béker te roven , de gebroeders als een

molefteen op het hart viel , is af te nemen uit het fcheuren van hunne kle-

deren ! Maar zij moeften ook wat uitftaan voor de benaauwtheid der zie-

le, waarmede zijJolêph hadden gepijnigt, wanneer die onnofele , aan het

ontfteken vuii- van hunne wraak , om genade bad. Heel anders was toen

de maat der proef van getrouwe liefde omtrent Benjamin vol , wiens vrij-

heid zij wel met hunne ilavernij wilden kopen, om den ouden ftok t'huis,

met geen meerdergeweld van hartzeer, verder tot ftof te verbrijiêlen.

HET
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MET XL. TAFEREEL.
Ok en ernft houden dikwijl bij de menfchen beurt;
En al gaat de zon eens droevig op , het is daarom
geen vaft gevolg, dat Iiij de heuglijkheid van zij-

ne ftralen
, agter een treurtapijt van donkere wol-

ken , lang zal verbergen. De rijxvoogd van Egyp-
te had elf broeders , dooreen ftrafbare misdaad,
zo als het fcheen , gedoodverft ter aarde necrgeklon-
ken. Maar de edelmoedige Jofcph kon zig , voor

alle die bij hem ftonden, niet meêr bedwingen. Op zijn bevél moeft elk

vertrekken ; en geen vremd menfch was 'er bij , toen hij zig aan zijne broe-

ders bekent maakte, 's Mans tong kon door de fterke waaflèm van het hart

geen maat flaan , hij verhief zijne ftem met geween , zo dat het van de Egyp-
tenaars, envanhetgantfchehof vanPharaowierdgehoort. Toen zeide hij

tegens zijne broeders : Ikbenjofeph, leeft mijn vader nog ? Dat zeggen,

die vraag, was een blixem in hunne ogen , een donder in hunne óren : zij

konden niet antwoorden, zo warenze voor zijn aangezigt verfchrikt. De
zagtmoedige zei

;
koomtbijme: en toen zij digt waren genadert, zeide hij:

Ikbenjofeph uwe broeder, dien gij naar Egypte hebt verkogt. Vreeftniet,

en laat het u niet hard vallen , dat gij mij hier dit henen hebt verkogt. God
heeft mij voor u tot behoudenis van uw leven voor-uit gezonden ; want het

is twe jaar dat dehonger in het land heeft begonnen , en vijfjaren zijn 'er nog
overig, in welke niet zal worden geploegt ofte geöegft. En God heeft mij

voor-afgezonden, op dat gij op de aarde zoud worden overbchouden , ende

om inhet leven te blijven door een grote verloffing. Haaft u , ende trekt op
naar mijn vader, ende zegt hem aan , alzo fpreektjofeph uw zoon: God
heeft mij een heer over gantfch Egyptenland gemaakt , koom tot mij af zon-

der vertoeven. Ende gij zult in het land Gofen wonen , ende digt bij mij

wezen, gij, en uwe zonen, en de zonen van uwe zonen, en uwe fchapen

,

ende uwe runderen , ende alle uwe bezittinge. Ende ik zal u aldaar onder-

houden , want daar zijn nog vijfjaren van honger overig ,
op dat gij niet om-

komt , en uw gantfche huis , en alles wat gij bezit. En ten einde prinsJofêph

alle de verbaasde gebroeders , uit hunne bedwelmde opgetogenthcid , tot na-

der begrijp van zaken mogte brengen , en wat doen bedaren , en ;iUe be-

kommering
, zorg en vrees verder van het hart ftrijken , zeide liij ; uwe

ogen, en de ogen van mijn broeder Benjamin zien, dat mijn mond tot u

fpreekt. Boodfchapt aan mijn vader alle mijne heedijkheid, en alles wat gij

in Egypte hebt gezien : haaft u , ende brengt hem bijme. Ende hij viel al

fchreiënde , met beide de armen , zijn broeder Benjamin om den hals , en

die weende insgelijx aan zijnen hals. Daarna kiiftejofeph alle de broeders

,

ende kreet over elk; en toen beftonden zij tot hem te fpreken. Het is aan-

merkelijk , dat 'er niemand
,
gedurende Jolephs redeneringe , een enkel

woord Iprak; waar uit men wel zou befluiten , dat 'er op het horen van zijn

naam , onder de gebroeders zijn geweeft , die het voiuiis der dood in zig al

V 2 over
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over hen zeiven hadden gevelt. Het gepleegde guiggelfpel , defchimp, en

fpot , en hoon , en de beeftelijke woede van de heillofe raadflag , het uittrek-

ken van den rok, de kuil van Dothati , en de flaaflche verkoping aan het

erfvijandelijke gebroedzel , de onnozellieid al te onverdient aangedaan

,

waarden in een ógenblik, door dat éne woordJofeph, alle tefFens in hunne

gedagten: wanneerze den armen jongen flaaf, den verworpen fchapehoe-

der, als den herder van ontelbare menfchen, den heiland van de omgelege

volkeren, endenopperftenheerfchernaaft den koning van hetgezegenfte

rijk des aardbodems aanzagen. Doghettreurlpel wierd fchielijk ineen blij-

fpel verandert. De inleidingen het flot vanJofephs rede was vaderJacob,het

leven van zijn leven, met naar zijn leven te vragen, en te bevelen, dat hij

toghaaftelijk, ras, en in aller ijl tot hem zoude overkomen. Het was dien

Hebreeuwfchen heilig niet alleen genoeg, dat hij bij Pharao , boven alle

E<>yptenaren in hoogheid, als rijxbefchermer uitftak , maar hij wilde ook

,

dat zijn ouden vader, de eer, de oorfprongk, en de kroon van zijn ge-

flagt ,
zijne heerlijkheid zoude aanfchouwcn, en dat die , en alle de zijne zou-

den wezen alwaar hij was. Het word niet gemeld , wat 'er wijders , bij on-

derling mondgefprek, van dat doorlugtige twaalftal toen is verhandelt:

maar buiten bedenken is 'er een groter vreugd in hunner aller harten opge-

gaan, als in den tijd, wanneer iemands koren , oli en moft zijn verménig-

vuldigt geworden. De onbekende jftuurfe vorft, op wiens wenk zig ijder

boog , en naar wiens ógen gantfch Egypte zag , was een vriendelijke vriend,

en een lieve nieuwe broeder geworden j de vermtfte was te voorfchijn geko-

men; de verborgen was ontdekt; de veragte was verheven; Jofeph, dood

gerekent , was levendig geworden in heerlijkheid. Waar zoumen thansJo-

fefFen in de wéreld vinden, die goed voor quaad , liefde voor haat , en be-

houden voor verderven zouden vergelden , en dat tuflchen bloed en bloed

,

waarindewrok is overbitter? Opdeaarde zijnze niet aan tetreften: men
moeft uit de wéreld gaan; en waar is dat? Helaas , nergens. Aldus betaam-

de het , volgens de Goddelijke beftieringe , dat Jofeph een voorbeeld van

vernedering ,
verhoging en liefde , in een aardiche vooraffchaduwingevoor-

uittrad, waar op eens het nabeeld, een magtiger Vorft, deKoning der ko-

ningen, de Heer der héren, met den Geeft zonder maat, vol van hemel-

fche heerlijkheid , bij wien de ingewanden der genade zijn , ftond te

volgen; die door denrijkdom van zijne barmhertigheid, langkmoedigheid

ende verdraagzaamheid, de ongeregtigheden van zijn volk zou vergeven,

en zijn erfdeel genadig vallen en verfchoncn.
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HET XLI. TAFEREEL.

N den ommezwaai der onderraaanfche dingen , is

het hart van een koning , als de loop van fnelle

wateren , in de hand van den Heere God , die het
zelve neigt werwaart Hij wil j gelijk bleek in Pharao

,

j

toen hij zig het gerugt van Jofephs overgekomen
maagfchap liet welgevallen. De gulhartige ontdek-
king van Jofeph aan zijne broeders , met een mon-
delinge betuiging van dienft, en de beleefde nodi-

ging van hun alle , en den eerwaardigen ouden vader , tot redding van

elende, vloeide uit een volle bron van Gefde. En daar toe quam de zegen uit

den mond van Pharao, niet bij wild geval , maar door de Goddelijke voorzie-
nigheid , de elf gebroeders in den fchoot val len : want hij gafaanftonds aan

Jofeph een ruime onbepaalde ordere , om lailbeeften te bevragten,rij-tui-

gen gereet te maken , en zijnen vader met aUe de vrouwen en kinderen , het

gantfche ftamliuis met al den omflag van hunne goederen , uit Canaan af

te halen, en naar Egypte toe te brengen, met een milde toezegginge , van

het befte van het vette des lands te zullen geven. De zonen Ifraöls, zolchie-

lijk met een nieuwe zonnefchijn van voorfpoed , door de koningklijke wel-

dadigheid, op hunne verfche blijdfchap weer beftraalt zijnde , bleven niet

marren, nog vergaten zig niet in de weelde enpragt van hoffelijk onthaal

:

zij waren niet leui en lédig , trokken te werk , en repten vlijtig handen en

voeten, tot voortzettinge van hun vertrek , als bijen in de zomer , en mie-

ren voor den ouden dag in den oegft bekommert. Jofeph , boven zijne uit-

muntende magt , met het gunftige bevél van zijn troonmonarch, tot wel-

wezen van zijn gellagt begenadigt , verfuimde ook geen gelegentheid , uit

verlangen naar zijn vader , en de opregte broederliefde, om de reistogtnaar

Canaan te verhaaften , en met voorraad , van al dat noodzakelijk was , te

bezorgen. Maar daar moeft nog wat anders wezen. De woorden van liefde

zijn goed , dog van weinig klem en nadruk , indienze niet met zigtbare en

gevoelige daden worden agrervolgt en bekragtigt. De broederfchap mogt

met géne ledige handen naar huis kéren. Het voegde wel , dat de kentéke-

nen van zijn vermogen , het afgetreurde koude hart van zijnen ouden vader

in Canaan , om Benjamin en alle de broeders in laft , een nieuw vuir van

leven met blijdfchap zouden aanblazen : of het zou tegens zijnen edelen

aart , de grootheid van zijn ftaat , en de hoogheid van zijne wijsheid , heb-

ben geftreden. Derhalven befchonk hij alle de tien broeders, hoofd voof

. hoofd , met dubbele klederen , en aan Benjamin , die hem zo na aan het

hart lag, vereerde hij driehonderd zilverlingen, en vijf paar koftelijke kle-

deren , en van gelijken zond hij voor zijnen vader , en daarenboven tien éze-

len, geladen met de befte koftelijkheden van Egypte , en nog tien ézelin-

nen
, dragende koren , en brood , en fpijs voor hem , om onderwegen te

gebruiken. Men kan wel denken , dat de klederen voor de broeders , niec

uit de flegtfte ftof beftonden , en dat al het gewaad voor Benjamin
,

bij uit-

X fte-
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ftekendheid uitftak. Aaii de deftigheid van de klederen voor den ouden

Tacob dieaUeshad. kan ook met hebben ontbroken, omdatze naar de

iiize der Egyptenarenpragtigopgemaakt
boven s mans overvloed , maar

riirentoteenbijzonder fieraadkondenftrekken, dat de vader van den n,x-

voogdriikkelijkuitgedoftzoude afkomen. Wat een grote waard., van de

befte fchatten een rond getal van tien ézels kon voeren, isaf te nemen uit

denriikdomvanEgyptenland,
hetgezégenftegeweftvanhetooften,,avan

degantfcheaarde, daardenatuur, uit haren vrugtbarenfchoot, de begeer-

te weUuft, en deverzadiging voorde vijf zinnen voortbrogt. Hetzijde

laftbeeftendanmetkofteUjke drogen, fijne oliën, welriekende balflemen,

en heüzamegommen, myrrhetranen , blanken amberdrop en fi)n linne,

purper zijde , hemelsblaauw en fchaarlaken , of met de edelfte ftoften uit

'saardrijxingewand, in cederhout gepakt , waren bevragt ^ het kon voor

Ifraël niet te koftelijk wezen. En voorts was demondkoft op de weerreis,

in zo grotenhongersnood, met nog vijf paar ézelinnen dragende tarwe,

brood en fpijs, tot voorkominge van gebrek , ten vollen verzorgt Uit

welk beftélvan zaken het bleek, hoe trouwhartig Jofeph zijne befdepligt

omtrent zijnen vader waarnam , en de maat van mÜddadigheid
,
vooralle

zijne broeders , tot overlopens toe vervulde. Hij fchaamde zig zi)ne af-

komftengeflagtniet, gelijk fommige goddeloze kinderen, die tot hogen

ftaat geklommen, cn van hovaardij gezwollen, hunne ouders verloogge-

nen enhunbloed onderdrukken; en dan van die géne , van de welke zij

naaft God het leven hebben ontfangen, uit een regtvaardigen toren, als

verwate booswigten, en ontaarde gedrogten, dewéreld en het leven on-

waardig, worden gevloekt. Maar de godvrugtige Hebreeuw ,
in top van

eer was een vriend die akijt lief had , en een broeder in benaauwtheid gebo-

ren.' Voor het uittrekken van zijn rok, gaf hij verfchot van nieuwe kléren.

Het bloedgeld (hoewelbij den jongften broer niet genoten) keerde hij vijf-

tienmaal lut. Met groter haaft, als de broeders hem naar Egypte hadden

verkogt, hielp hij hen vol en zoet naarCanaan. Die zijn dood hadden ge-

zoet, behiek hij in het leven. In plaats van flavernij , fchonk hij vrijheid :
en

zetK zijn bloed, voorfchande, een kroon van eer op: en maakte de leu-

gen, den trooftelozen vader in de hand geftopt, met de waarheid van zijn

wonderlijk gerugt, mogendlieid ,
bezending , en gefchenken ,

oneindig en

boven t>edagtcn goed. Waarom het bedrijf van den held, geen kleine plaats

in het Godsblad der Hebreen bellaar ; en aUe godvrugtige harten , als een

ligt, om zijne deugd te volgen, tot aan het einde der wéreld ontfl;eekt.

HET
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HET XLIÏ. TAFEREEL.
Elijk de genadeliefde Gods op Jocob wonderlijk was
gevallen , zo heeftook de kragt van den Geeft des
Almagtigen in Iliaël uitgeblonken. Het gémelijke
fufFenis den zwakken ouderdom der menfchenveel-
tijts eigen, maar fchoon hetlighaam van den aarts-

vader door de jaren in kragten afiiam , en de ógen
verduifterden , nogtans was zijne ziel volkomen le-

,

vendig , vlugtig , en lugtig , en zweefde in de hoog-

te, als een hemelfche adelaar, verrukt en opgetogen in de befpiegelingdeif

verborge werkingen van de ongefchapen Zon. AlsJacob gevoelde , dat de
rol van zijn leven afliep , riep hij zijne zonen , en zeide , vergadert bij een

:

Ik zal u verkondigen , het géne u in de volgende dagen zal voorkomen.
Ruben mijn eerftgeboren ,

gij zijt mijn kragt , en het begin van mijn vermo-

gen , uitftekend van voortreflijkheid en fterkte. Snel als water
,

gij zult

niet voortreflijk worden ; want gij hebt het bed van uwen vader beklommen,

toen hebt gij het ontwijd: hij heeft mijn léger beklommen. SimeonenLevi
zijn broeders , hunne handelingen werktuigen van geweld. Mijne zielkome
niet in hunnen verborgen raad, mijn eer verénige niet met hunne vergade-

ring; want in hunne gramfchap hebben zij de mannen gedood, en in hun-

nen moedwil de oflèn weggerukt. Vervloekt is hunnen toren , want zij is

fel, en hunne verbolgentheid hard: ik zal hen verdelen inJacob , en ver-

ftrooiën in Ifraël. Juda gij zijt het , uwe broeders zullen u verheerlijken

,

uwe hand zal op den nek van uwe vijanden wezen : de zonen van uwen vader

zullen zigvooru nederbuigen. Juda is een leeuwe-welp , mijn zoon gij zijt

van den roof opgeklommen : hij heeft zig gekromt , nedergelegt , gelijk

een leeuw, en als een geweldige leeuw : wie zal hem doen opftaan? De
fcepter zal vanJuda niet wijken , nog de wetgever uit het midden van zijne

voeten, totdatdeSchilokome, en den zeiven zullen de volkeren gehoor-

zamen. Hij bindzijn jongen ézel aan denwijnftok, en het veulen van zijne

ézelin aan den edelften wijngaard: hijwafcht zijn kleed in wijn, en zijn ge-

waad in druiven-bloed. Hij is rood van ógen van den wijn, en wit van tan-

den van de melk. Zebulonzal aan de haven der zéén wonen, en hij aan de

haven der Ichepen, en zijne zijde naar Sidon zijn. Iflafchar is een ézel fterk

van beenderen, nederleggende tulTchen twe pakken. Toen hij zag dat de

ruft goed, en het land luftigwas, boog hij zijnen fchouderom te dragen,

dienende cijnsbaar. Dan zal zijn volk regten , als één der ftamnien Ilraëls.

Dan zal een Aangaan den weg zijn, een pijlflang nefl-ens het pad, bijtende

de hielen van het paard , dat zijnen rijder agter over valle. Gad, een bende

zalhem aanvallen, maar hij zelf zal op het laarfte aanvallen. VanAlêr, zijn

brood zal vet zijn: hij zal koningklijkc lekkernijen leveren. Naphthali is

een uitgezonde hinde, hij geeft Ichone woorden. Een vrugtbare tak isjo-

feph, een vrugtbare tak aan een fontein; elkeen der takken loopt over de

muur. Defchutters hebben hem wel bitterheid aangedaan , befchoten en

X 2 ge-
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gehaat : maar zijn boog is in kragt gebleven , en de armen van zijne handen

,

lijn van de handen van den MagtigenJacobs verfterkt: daar van is hi, een

herder een fteen Ifraëls. Van uws vaders God, die u zal helpen, en van

denAbiagtigen, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven,

met zegeningen des afgronds daar onder leggende , met zegeningen der

borften ende der baarmoeder. De zegeningen van uwe vader gaan tc boven

de zef^eningen van mijne voorvaderen , tot aan het einde van de heuvelen der

eeuwK^hcid, die zullen zijn op het hoofd vanJofeph, ende op den hoofd-

fchedei des afgezonderden van zijne broederen. Benjamin zal als een wolf

verfcheuren , des morgens zal hij roof éten , en des avonds zal hij beuit uit-

delen. Aldus doegJacob, voor zijne dood , de bladeren van de Goddelij-

ke geheimenilTen , onder loof en fchaduwen van gelijkenifTen gefcholen

,

open; en ontvouwde verborge dingen, in de volgende eeuwen opgefloten,

die wat anders in den zin, als inde klank van de woorden beduiden. Men

behoeft -lv^ niet te verwonderen , dat alle de zonen niet volgens den rang

van hunne geboorte wierden gezégent: in den zegen over Ephraim en Ma-

naflè , was te voren bij den taft gebleken , dat de ziende blinde , met de kragt

uit de hoogte aangedaan, welwift wat hij dede. Onder alle deze zegenin-

gen ftaken'^die vanJuda enJofeph wonderlijk uit, en onder die twe nog de

leeuwsbanier van de eerfte , die als een zoonvan lof in de wéreld was geko-

men, en aan wiens afkomft de heerfchappij wierd belooft, en die zoude

gezalJft en de koningklijke kroon op hethoofd worden gezet, met zodanig

eengeduurzamebeftendigheid, tot dat een Magtiger , de Leeuw, deregte

Leeuw uit de ftam van Juda, die alles overmag, zou verfchijnen, wiens

heerfchappij, niet binnen de enge palen van hetJoodfche land , maar van

grens nog eeuw bepaalt , met zijnen fcepter van vrees en Uefde over alle vol-

keren zoude heerfchen. De aartsvader rolde, in het midden van alle die ze-

geningen, alsdezondoortwaalf hemelstekenen henen, 's Mans twaalf zo-

nen, twaalf doorlugtigevorften, waren even zo véle pilaren , waarop de

kerk der Hebreeuwen moeft gebouwt worden. Het twaalftal in Gods

woord is het wortelgetal , waar uit de rékening der uitverkorenen word uit-

getrokken, en opgemaakt. En dit alles tot een onfiialbaar voorbeeld van

eenaanftaandealoverheerfchendkoningkrijk, dat in het onwankelbaar ge-

loof wierd verwagt, wanneer de Heilzon opging, ende ftralen van zijne

heerlijkheid, door het middel van twaalf herouten , boetbazuinen van het

eeuwig Evangelium der genade , over de gantfche aarde zouden worden

verfpreit; terwijl wéreld en hel, te rukkeloos daar regens gekant , tever-

geefs met hare hoornen op de Zon der geregtigheid zouden ftoten.







HEILIGE TAFEREELEN.

HET XLIIL TAFEREEL»
L dat een begin heeft, heeft ook een einde. Benedeti

den kloot der mane is niet beftendig als de onbe-
ftendigheid , en die zal in de voleindinge der eeu-

wen ook eens ophouden. Na dat Jacob zeventien

jaar in Egypte in het land Golên hadde gewoont j

' ende zijne zonen gezégent, ende bevelen gegeven,

is hij , honderd en zeven en veertig jaren oud zijnde j

geftorven. Jofeph , met een tedere liefde omtrent

zijnen vader aangedaan, viel op het aangezigt van den doden, enkufte het

alfchreiënde: wantGod had tot Jacob gezegtj Jofeph zal zijne hand op
uweógen leggen: ende hij gebood zijne knegten de geneesmeefters , dat

ze zijnen vader zouden balflêmen, het welke zij volbrogten. Zubc was bij

de Egyptenaars een gebruik omtrent menfchen van grote ftaat en waardig-

heid, waar in zij toen al boven andere volkeren uitftaken, om de lijken met
fpecerijën , bittere gommen , en vette pekzwavelige gerunde aardfappen

ingelegt , overduurzaam voor het verderf te bewaren , en de vernielende

tanden van het knaaggewormte eeuwen lang te ontrukken. En die heerlijke

pligtpleginge van de Egyptifche balfièming, quam toen met dat dierbare lijk <

het welke moeft vervoert worden , en anders doorde hitte en de verre reis

zou hebben geftonken , wel overeen ; en mogelijk dat het daarenboven

nog wel in een wittelode, of in een cederhoute kift is nedergelegt. Als de

tijd van zijne bewéninge over was , zeide Jolèph tot Pharaos hofgezin j

Ipreek voor mij bij den koning, daarom dat mijn vader mij heeft doen zwe-

ren , zeggende , zie ik fterve , gij zult mij in mijn graf, in het land Canaan

begraven. Laat ik dan optrekken , ende mijnen vader begraven , ende dan

zal ik wederkomen. Pharao zeide tot jofeph ; trek op , begraaf uwen va-

der, gelijk hij u heeft doen zweren. EndeJolêph trok op om zijnen vader

te begraven, en alle de oude van Pharaos huis , en alle de oudfte van Egypten-

land gingen met hem. Daar toe het gantfche huis van Jolêph , ende zijne

broeders, ende het huis van zijn vader. Ende met hem trokken op zo wa-

gens als ruiters , ende het was een zeer zwaar heir. Toen zij nu aan den

dorlchvloer van het doornebolch over den Jordaan quamen , hielden zij

een rouwbedrijf van zeven dagen. En de zonenJacobs deden gelijk hij hun

hadde geboden: want zij voerdenhem in het land Canaan, ende begroeven

hem in de Ipelonk van den akker Machpela , tegens overMamre , de welke

Abraham met den akker tot een erfbegraaftêniile , van Ephron den Hethi-

ter, hadde gekogt. En Jolêph keerde weder in Egypte. Men vind gene

verdere omftandigheden wegens die lijkftaatfi aangetékent , als deze be-

knopte befchrijvinge. Maar uit al den toeftel, den omflag, het gevolg,

en het geleide van de aanziendelijke uitvaart, aan den aartsvader bewezen,

is wel af te nemen, datze overpragtig is geweeft. Van de hoedanigheden

van het jammerlijke rouwbedrijf, en de nederzettinge van het lijk in de ftom-

megrafftedebijdedodeAbraliam, Sara, Izaak , Rebekka ende Lea , kan-

Y men
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men geen uitbreidinge maken, om darmen voor die tijd ,
diergelijke voor-

beelden van rouw en begravinge, in het ftamhuis der Hebreeuwen niet

heeft gezien: en dat alle ontleende gelijkeniflên bij gevolgen, als verdigt,

hier hinken ; nademaal geen fchrijver, in oudheid en waarheid, bij de eerwaar-

digheid van Mofes kan halen. Het is klaar , dat het laatfte uiteinde van den

hoofdvorft der twaalf ftammen, met aardfche eer en heerlijkheid , boven

alle zijne voorvaderen is bekroont. Eindelijk was hem eens ruft befchoren,

na dat hij als een vreemdeling op de aarde , grote benaauwtheid , vrees , ver-

drukkinge , hitte , koude , huiskruis , bitterheid , hartzeer , verdriet,

jammer, en veel elende onbezweken haddeuitgeftaan. Dog in het midden

van zijn gelovig lijden , heeft hij de aanlpraak , de verfchijninge , de belofte

,

devertrooftinge, en de zegeninge van den Heere God overvloedig geno-

ten : waar door hij , als een voorzigtig man , op een fteenrots heeft ge-

bouwt, daar flagregen, waterftroom, en ftormwind op affteuiten. En
zulx heeft Iftaël even voor zijne dood nog te kennen gegeven, toen hij in

den geeft een ander, een béter, een heerlijker leven te gemoet zag , en al

zugtende uitriep : Op uwe zaligheid wagte ik Heere ! Hij reUchalilde naar

die volkome zaligheid , de zaligheid van den Eeuwigen in eeuwigheid
, bij

welke eeuwigheid, duizend jaren hier veel minder als éne waterdrop bij de
grote zé, en een zandje bij al het oeverzand, zijn te vergelijken. Met zulke

gedagten heeft de grote aartsvader zijne voeten uitgeftrekt, zijne ogen ge-

floten , en de fterflijklieid , die koftelijk in de ógen des Heeren van zijne

gunftgenoten is, afgelegt. Zo dat hij zig zeiven, door de hemelfche

deugd, die alle Egyptifchemumijë ver overtreft, heeft gebalflèmt. Een o-

verduurzaamfout! dat 's mans gedagtenis vooralle vergetelheid veiligt, en
in zegen doet blijven, zo lang de zon verrijft en zinkt.

Met dedood en uitvaart van vaderJacob , voorgevallen in het jaar na de
fcheppingetwe duizend twe honderten vijf en vijftig, maken de Taferéien

het einde van Mofès Eerfte Boek , dat metJofêphs uiteinde een reex van twe
duizend drie honderd en negen jaren behelft , als een briefvan den Almagti-

gen God aan zijn gelieffte fchepzel. De Vijf Boeken van Mofes zijn als een
regter hand , die met vijfvingeren op God wijft , van welke het Eerfte Boek

,

als de voorfte vinger, den menfch naar den Schepper van hemel en aarde leert

uitzien.om dien Koning der eeuwen, en Vader der ligten te kennen, te dienen,

te danken, te bidden, te loven, tcéren, ende te verheerlijken. Het zij zo.
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HEILIGE TAFEREELEN.

HET EERSTE TAFEREEL
Van Mofes Tivede Boek , genoemt Exodus.

Aren de heidenen woeden , de volken ijdelheid bé-

denken , de koningen der aarde zig opmaken , en
de vorften zamen raadhouden tegens het werk des

Heeren; nogtanszal hetbefluitdes Almagtigen be-

ftaan, en de gefchikte vrugt op den bepaalden tijd

baren : gelijk door de geboorte en behouding van

eenJoodich kindje, dat de leidsman van Gods kud-

de zoude wezen , is gebleken. Het behaagde de
Godheid, in het begin der fcheppinge van het hcel-al , den wéreldbouw
bij trappen in drie paar dagen te voltooien ; het geen door hare Almagt
even zo wel in een ogenblik , indien zij had gewilt , zou hebben konnen
gefchieden. De zelve orde van gevolg dede zig op , met den aanvang

van de bepaalde Kerk in een énig uitverkoren gcflagt , afgezondert van alle

volkeren der aarde , de drie grote aartsvaderen , en twaalf zonen , uitma-

kende den grondllag met pilaren , waar op het bouwgevaarte , in duur-

zaam tiras , voor ruim negentien eeuwen beftendig , zoude worden gcftigt,

en in den tijd der verbetering tot alle einden der wéreld uitgelegt. De God
van orde had den ingang van de heerlijkheid der kerke met zijn verbond in-

gewijd , met zijn zegen begenadigt , en met een geftaafden eed , zwerende

bij zig zeiven , gefterkt. Derhalven moeft de voortgang op hare beurt

,

volgens het voornemen van den Alwijlên Vader , te voorfchijn komen. Na
de dood van Jofèph, en van alle zijne broederen , en vandatgantlchege-

flagt , vermeerderden de kinderen van Ifrael , boven menfchelijk begrijp

,

zo overvloedig in menigte , datze het land vervulden. Toen ftond 'er een

nieuwe koning in Egypten op , die vanJofeph niet wift. Dezen vorft de

mogendheid der Ifraëliren bemerkende , wicrd voor zijnen ftaat bedugt

,

en zeide tot zijn volk : koomt , laten wij hen wijslijk verdrukken , op datze

niet vermenigvuldigen j want indien 'er een oorlog opquam, zij mogten
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de vijanden bijfpringen, en ons beftrijden, en ten lande uittrekken. Meil

ftelde dan werkbafen aan, die hen met lallen plaagden: en daar wierden

twe fchatfteden , Pitom en Raamfes, van Pharao gebouwt. Maar al te

vergeefs, het volk Gods groeide tegens de verdrukkinge op, gelijk de

palmboom tegens laft: hetgeen de Egyptenaars verdroot, die Abrahams

afkomft alle bitterheid met hard-werk aandeden, leem lieten bearbeiden,

tiggelftenen bakken , en door alle velddienft verdrukten. Daar benefFens

gebood de koning van Egypten aan de Hebreeuwfche vroedvrouwen ,

Siphra en Pua, alsze de Hebreïnnen in het baren holpen, dat zij de zo-

nen zouden doden , en de dogters in het leven behouden. Maar deze God-

vrezende vroedvrouwen gehoorzaamden dat bevél niet , en hielden de

knegtjes in het leven ; welke zaak zij met eeft behendige vond voor den ko-

ning verdadigden. Toen belafte Pharao aan al zijn volk alom , dat ftien

de zonen der Hebreen in de rivier zoude worpen, en de dogters laten leven.

Op dien tijd der verdrukkinge, als de dwingelandij haar geweld oefFende,

en Jacobs zaad, van flavernij beknelt, en met haat vervolgt, in duifter-

niflè zat , nam een man uit het huis van Levi een vrouw uit de dogteren

van zijne ftam, en zij baarde een zoon ,• en ziende dat hij fchoon was, ver-

bergde zij hem drie maanden. En als zij hem niet langergeheim konde hou-

den, nam zij een biefekorfje , en beftreek het met lijm en pek, en her

kindje daar in nedergelegt hebbende, leide zij het aan de kant van derivieï

de Nijl in de biefen te vondeling. En zijne zufter floeg het van verre gade,

omdeuitkomft van het werk te vernemen. In dat haggelijkegewrigt van

zaken, quam Pharaos dogter af, om haar in den ftroom te waflchen,

en hare ftaatdogters wandelden langs de zoom van den vloed. De Rijx-

princes het vlotte noodmandetje inde bielèn gewaar wordende, zond een

jongkvrouw van hare ftoet henen , om het te halen , en als zij het open-

dede, zag zij daar in een Ichreiënd klein kindje, als of het in onnozelheid

om noodhulp bad ; en met ontferminge daar over beweegt zijnde , zeide

zij , dit is een van de zoontjes der Hebreen. Dit kind , op zijne zufters

vraag aan de vorftin , van zijne eige moeder om loon gezoogt , groot ge-

worden , te hoof gebrogt , en van Pharaos dogter voor hare zoon aange-

nomen zijnde , is van haar Mofcheh genoemt , van het wortelwoord

Uittrekken ,om dat zij hem uit het water had genomen. Aldus wierd Mofes

door de Goddelijke voorzienigheid wonderbaarlijk in het leven behouden,

en dat onder de verdrukking, vervolging en wreedheid van een koning, die

met zijn voflcn-aart , als de kinderpeft vanher befnedendom , den wasdom
vanifraël in de geboorte zogt te fmoren. Men had geen kennis meer van

Jofephs weldadigheid , aan het rijk in den hogen nood voorbenen bewe-

fen , die genote deugd was lang vergeten j 's mans weêrgadelolê trouw

was mogelijk ook niet te boek geftelt , en de onbefuisde ftaatzugt had de

zinnen van den vorft betovert. Maar alle de pogingen omJacobs afkomft

te plagen en te dempen , telkens bij Pharao ondernomen , was een rukke-

loos beftaan , dat met vermeerdering van aangroeiende kragten wierd

vergolden. Want al vind de boosheid fcorpioeneroeden uit,om den rug

der clendigen te tailleren , het is vrugteloos met de hielen tegens de

prikkels van de Almagtigheid agter uit geflagen , en met verwatenheid
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den hemel beftormt. Aanmerkelijk is de deugd van de vroedvrouwen diéGod meêr gehoorzato waren dan de menfchen, en het ftraf gel iat vart
den dwingeland niet ontzagen; waarom de zegen in haré wonin<>en viel
en harenaamhaftigheid opklinkt» en in duurzaam Hebreeuwfch is vereeu-
wigt. Een gefchikte vroomheid ftraalt uit het maagfchappelijke huwelijk
van de ouders, Amram enJochebed

, en zij beide met de kragt van het ge-
loof aangedaan, hebben den fchoongeboren zoon zO lang als het moge-
lijk was verfteken , dog moeftcn eindelijk uit vrees voof gevaar van hun
bloed fcheiden. Men kan eens denken , met hoe veel' zugten , met hoe veel'
tranen, en nogeenhartekusvoorhetleft', de bedi'ukte moeder hare lieve
Vmgtinhet gelijmde biefekisje nederleide, en aan de hobbelende ongena-
de van het ongeftuimige water overgaf

, bitterlijk bedroeft van ziel zijn-
de, en daar bij bekommert, dat de krokodil, die zig aan de Nijl ont-
houd

,
of een ander gedrogtelijk fchnkdier, haar onnozel bloed mogt verflin-

den, en al levend liUende in zijn balg begraven: of dat de minfte water-
golf, vaneen hoUende wind opgeftookt, het drijvende rietematje zoude
omflaan, en in den afgrond dompelen. Maar het jongske had geen nood -

het Alziende Oog, dat nimmer flaapt of fluimert
, floeg het f>ade; het

dreef op Gods genade j de MagtigeJacobs bewaarde het onder de fchadu-
we van zijne vleugelen: en Hij, Hij alleen is het, die de koppen der Le-
viathans verplettert, en de muilen der leeuwen toeftopt. Men kan niet
twijfFelen

,
of de zufter van het kindje , die.de dobberende waterwieg naar-

oogde, om te zien wat 'er mogt gebeuren, was Mirjam: buiten bedenken
toen zelfs nog maar een teer wigt, en magmen de gilling van fommigeJo-
den geloven, een meisje van zeven jaren; die 20 vroeg vroom, en hare
ouders gehoorzaam, en getrouw in het uitvoeren van hunnen laft', uit lief-

de tot haar broertje op fchildwagt ftond. Hoe voorzigtig was het doo tertje

inhareeerftejeugt, omhethartvandeprinces te winnen! en wat een wijs
beleid gebruikteze , om den gewenfchten zoon

, flingerende voor de kaken
van het verderf, aan hare bedroefde moeder uit de dood weder te geven!
Zonder twijfFel waren alle de hartstogten in Amram enJochebed toen toe
twe. Hoop en Vrees, gefmolten; waar dooreen geweldig getij van om-
zwindelende gedagten in hunne gemoederen ging: terwijl de vader van de
gewaagde waterfchat, ijveriger was in het gebed, dan in liüdrugtig mis-
baar; en de moeder van verre agter de biefen gefcholen, al reikhalfende
den kleinen dobberaar op de vleugels van hare zugtingen navloog. Het
was geen menfchenwerk , maar de Goddelijke beftiering , dat de ko-
ningklijkeThermuthi, met hare jofferfchap, juiftop dat punt des tijds de
rivier genaakte, dat haar oog eerft langs den oever in de biefen weide, dat-
ze vermoede wat zeldzaams te zien, datze nieuwsgierig zulx wilde onder-
zoeken

, en het verzonne nooit geziene watervlotje door een hooffche
jongkvrouw dede halen , en op het aanlchouwen van bevallige Ichoonheid

,

die met aantrekkelijke gunft zonder belang word geboren, hare ingewan-
den van mededogendheid ontfloot , om den wéériofen vondeling uit elen-
de te redden. Voorwaar een genadige deugd van een edelmoedige heiden-
fche koningsfpruit , die eeuwige lofverdient , en de wangen van véle naam-
gelovige met fchaamte verft. Want waar vindmen menfchen in de wereld,

Z met
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met innerlijke barrahertigheid begaafc, die zelfs met zulk een ontferming

over hunne geloofsgenoten zouden aangedaan wezen? laat ftaaneenMem-

phifche vorftin omtrent een wigt, afkomllig uit hetJodendom , een volk

bijdeEgyptenaarsoverbitter gehaat, en wijder in godsdienft vanclkande-

ren verfchillende , dan het ooften is van het weften gelegen. Zo dat die

heidenfche goederticre hofftar, met hare naturelijke genade, niet alleen in

dat koningkrijk toen heeft uitgeblonken , maar al den aardkloot , in de

volgende eeuwen, met haar doorlugcig voorbeeld, tot de liefdewet van

het Evangelium behorende, toeligt. In de befchrijvinge van deze gefchie-

denis, word van Aaron , de oudftgeborenzoonvanAmram enjochebed,

niet een woord gewaagt. Maar de geboorte en behoudenis van Mofê , in

het midden van zijne afgodilche aartsvijanden , komt hier alleen op het

wonderlijkfte voor : tot een betoninge , dat dezen Hebreeuwichen vonde-

ling , tot het grootfte bedrijf in den dienft van den Heere den God van

Ill'aëlwasgefchikt, verwekt, geboren en bewaart , omden wrevelmoedi-

gen vorft , de fclirik des Nijls , in zijn baldadigheid tetomen
;
Egypte mee

plaagwonderen , door de hand van den magtigenJacobs , te flaan ; Ifrael

uit den ijferen oven te rukken; en, op Gods geleide , midden tuflchen het

over-eindeftaandezéwater te geleiden; deWetvanGod te ontfangen; de

gramfchap des Almagtigen , als middelaar tuflchen God en menlch , af te

bidden ; Gods bevelen in de woeftenij uit te voeren , als de getrouwe knegt

in het gantfche huis des Hceren ; en een propheet te wezen , zo als er geen na

hem in Ifrael ooit zoude opftaan.De rijxwofiFPharao (een wreder krokodil als

er aan de Nijl woed) fnakkende naar den ondergang van hetJodendom , ver-

beelde vooraf niet oneigen de bloeddorft van Herodes , die in de heil-eeuw

,

door de kindermoord te Bethlehem, zijn dolle dolk , in het al te onnozel

hart van den regten jongenJoodfchen Koning, poogde te ftoten. De Ichoon-

heid van Mofes voorfpelde denOpperkoning , daar niemand uit menfchen-

zaadgefproten in fchoonhcidtegcns opmag, dien de bevalligheid verfiert,

en op wiens rozelippen de genade is uitgegoten.

HET
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HET 11. TAFEREEL.

Od begint een zaak, en voert die uit. Mofes wonder-
lijk in het leven behouden , en aan het hof gebrogc
zijnde, is onder deverftandigfte van het rijk opge-
trokken, en in alle wijsheid der Egyptenaren onder-
wezen. In welke tijd hij het derde deel van zijn levert

heeft verfleten. Toen weigerende een zoon van Pha-

raos dogter genoemt te worden,quam hem in den zin,

de laften van zijne broederen te bezien. En wanneer
liij zigalseenoverfte enregter, in het verfchil tuflchen een Hebreeuw eii

een Egyptenaar , droeg ,om zijne broeders te doen bemerken , dat God hen
door zijne hand zou verloflèn, het welke zij niet verftonden , nam hij de
Vlugt, enwoonde als een vrijwillige vreemde balling bijJethro, priefter in

Midian, wiens dogter Zipporahem ten vrouwe wierd; en heeft veertig ja-

ren met Ichapen te hoeden deui'gebrogt. Daarna zugten en Ichreeuwden dé

kinderen van Ifraël over hunnen harden dienft , en God hoorde hun krij-

tend gekarm, gedagtig aan zijn verbond met Abraham, Izaak endeJacob,
en zag de kinderen Ifraëls aan, en kende hen. Mofes nu de fchapen van zij-

ne fchoonvader hoedende , had de kudde agter de woeftijn gedreven , en

quam aan den berg Gods te Horeb. En de Engel des Heeren verfcheenhem
in een vlammend vuir, uit het [midden van een braambofch: en Mofes zag

dat het braambofch brande en niet verbrande. En hij zeide j ik zal gaan,

en dat groot gezigt bezien. Toen de Heere dat zag , riep God tot hem uit

het midden van het braambolch ; Molcheh , Molcheh. Molês antwoor-

de, hier ben ik. Ende Hij zeide : nader hier niet toe, ontbind de Ichoenen

van uwe voeten , want de plaats op welke gij ftaat is heilig land. Ik ben de

God uws vaders , de God van Abraham , de God van Izaak , en de God
van Jacob. Mofes verbergde zijn aangezigt , want hij vreesde God aan te

zien. En de Heere zeide: ik heb de verdrukking van mijn volk in Egypte

gezien, en het geroep van wegen hunne drijvers gehoort. En wetende de

fmart van het zelve, ben ik nedergekomen ,
opdat ik het uit de hand der

Egyptenaren verloflè, enuitditlanduitleideineengoed en ruim land, dat

van melk en honig vloeit , tot de plaatlên der Canaiiniten , Hethiten , Amo-
riten , Phereziten , Heviten en Jebufiten. Het gefchrei nu der kindereii

Ifi-aëls is tot mij gekomen, en ik heb hunne verdi-ukkinge gezien , waarmede
zij van de Egyptenaars worden verdrukt. Maar koom , ende ik zal u tot

Pharao zenden , op dat gij mijn volk de kinderen Ifraëls uit Egypten uitvoert.

Dat wonderbaar gezigt gefcliiede op het gebergte Horeb: welk gebergte

,

of liever een berg , of bergtop op het zelve , ook Sinai , van Senéh , een

Braambofch, en van den overvloed der bramen word genoemt, die

men zegt, dat in de ftenen en ftukken en brokken die 'er groeien, natuur-

lijk zijn verbeeld en te zien ; gelijk Ephodeüs , een Hebreeuwfch uidegger^

als ooggetuige fchrijft. Het is zeker , dat de Engel de welke aan Mofes ver-

fcheen, de ongefchapen en de eeuwige was.diedeHeirtogtleiderderllraë-
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liten is geweeft ; en op verfcheide plaatfen , dan eens de Engel des Heerett

,

en dan eens de Heere word genoemt. Het geen van Mofes voor zijnedood

,

in den zegen over de ftam vanJofeph , met de goedgunftigheid van den

nen die in het braambofch woonde , als zijnde de Heere God , is uitge-

drukt; en van den Heiland regens de Sadduceen, verlooggenaars van de

opftandinge, insgeüjxbekragtigt. Het vlammend vuir, in het midden van

het braambofch, was een ontzaggelijke en heerlijke vertoning van Gods

kragtdadig, tegenwoordig, onveranderlijk , zuiver , onbegrijpelijk Wefen.

Met heilige eerbiedigheid zoumenkonnen denken: dat het braambolchin

het vlammend vuir zonder verbranden brandende , het Ifraël Gods beduide,

dat de hcmelfche klaarheid deelagtig , in het ligt der Goddelijke liefde , wel-

kers kolen zijnvuirige kolen, vlammen des Heeren, eenmaal onverderf-

lijk, onverwelklijk , en onfterflijk zoude blinken. OfUever; dat het he-

melfche vlammend vuir, en het aardfche braambofch, de twe eigenfchap-

pen in het énige Zaad der belofte voorafbeelden ; dat God niet in menfch,

nogte demenfcheid in de Godheid konde verandert worden, maar dat de

Godheid de menfcheid zou aannemen en overfchaduwen , en dat God en

menfch écn Gezalfde zoude wezen. De menfcheftem in Molès óren ge-

hoort, gaf te kennen, dat God in de laatfte dagen , na het ophouden van

allefchaduwen , door zijn Zoon tot zijn volk zoude Ipreken. Dog de door-

lugtige verfchijninge van den Almagtigen , ftrekte voornamentlijk , om
een aanvang van Ifraëlsverloflinge te maken, en Molès daar toe te gebrui-

ken. God , wiens vtiirige verlchijninge tot Ifraëls heil gloeide en glom

,

verklaarde zig een vertérend vuir voor de Egyptenaars te zullen Wezen. En
tot dien einde was het woord van bevél zonder vertoef tot Molcs: Koom,
ik zal u tot Pharao zenden. Waar door- de Hebreeuwfche vondeling, in

zijne bedieninge , als hertog over het volk Gods , van den Schepper des

hemels ende der aarde wierd geroepen en ingewijd. Een weêrgadelolê lof

voor een man , die naar geen heerfchappij hebbe geftaan , en geen eer voor

zig zeiven heeft aangenomen: die de weelde van het hof met de Ichatten

van Egypte verfmade , de ballinglchap boven het vrij genot van de zonden

ftelde , en, door het geloof, op een heerlijker kroon zag , dan ooit koning te

Memphis droeg.Oneindig zijn de befpiegelingen,de welke over dit alles in de

gedagten van godvrugtige zielen konnen vallen , die zonder einde , met ver-

wonderinge , een grondelofe diepte van Goddelijke heerlijkheid ontmoeten.
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HET III. TAFEREEL.

i

Et welk een nalleep de verdrukking het volk Gods
volgde, gelijk de Ichaduwe het ligbuim, is geble-

ken uit de geduurzaanilieid ^an liunne elende , on-
;
der énenPharao, de welke met ophiel de Ifraëliten

telkens met nieuwe bezwaring te plagen. De bofen
aart van dien rijksvorft

, zwanger van vcrzonne
, wreedheid ,

ging van quaad tot erger over , en baar-

) de niet dan grouwelen. Maar de Heere God , wiens

haam en gedagtenis , in eeuwigheid van geflagt tot geflagt , de God dei-

vaderen is, wildeJacobs afkomft (wanneer de tijd der belofte geriaakte , dien

Hij aan Abraham hadde gezworen) uit de hand der Egyptenaren verlollèn
^

en uit de dienftbaarheid in vrijheid ftellen. En tot dien einde zoude Hij Mo-
fes tot de kinderen van llraël ende tot Pharao zenden, en verfterktehem met
drie wondertékenen , tot een kragtdadig en overtuigend bewijs van deOp-
perfte Majefteit, wiens gezantfchap hij, als de geroepen heraut, bekléde. Dog
Molês uit nederige zedigheid,en om de onbequaamheid van taal, zig van dien

dienftontrchuldigende,wierd van den vergramden Heerc, Die den menlch
den mond, en de flomme , de dove , de ziende , ende de blinde heeft gemaakt,

beftraft , en Aaron de Levijt zijne broeder tot Mofes mond , en Mofes toe

Aarons god geftelt. Het doorlugtigfte broederpaar, met hemelfche laften

kragt verzien .verzamelde alle de oudfte van de zonen Ifraëls , ontvouwde

alle de woorden des Heeren , en dede de tékenen , ende het volk geloofde.

Daarna gingen Mofes ende Aaron rot Pharao, ende zeiden: Alzo fpreekc

de Heere de God van Ifrael : Laat mijn volk henen gaan
,
op dat het mij een

feeft houde in de woeftijne. De God der Hebreen is ons ontmoet , laat ons

den weg van drie dagen trekken in dc woeftijne , en den Heere onlèn God
offeren , op dat Hij ons niet overkome met de peft , ofte met het zweerd.

De dwingeland Pharao , de pefl en plaag en roede van Gods volk , die

van verwatenheid bereden, niet ontzag den hemel aan te blaffen , ant-

woorde ; wie is de Heere , dat ik zijne ftem zoude gehoorzamen , en Ifraël

laten trekken ? Ik ken den Heere niet , en ili zal Ifrael niet laten henen gaan.

Ende gij lieden Mofês ende Aaron , waarom trekt gij het volk van hun

werk af? gaat henen tot uwe laften. Het volk des lands is veel, de hoop

word groter , en zoude gij het van hunne laften doen ruften ? En de ko-

ning gebood voort op dien dag de aandrijvers ende amptlieden , zeg-

gende , gij zult aan het volk geen ftró meer , om tiggelftenen te maken

gelijk voorhenen
,
geven ; maar laat het zelfs henen gaan , en ftró ver-

zamelen, en het getal der tiggelftenen, zo als zijeerft maakten, zult gij

hen opleggen , en daar van niet verminderen : want zij lopen leeg , eri

daarom Ichreeuwenze
,
zeggende ; laten wij gaan , en onfen God of-

ferhande doen. Men verzware hen met werken , cn dat zij het voleindi-

gen
, op dütze zig niet vergapen aan leugenagtige woorden. Die harde

Aa taal
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taal ftrekte tot veragtingc van den God des hemels ende der aarde, en was

een voorbode van groter clcnde voor de verdiaikte IfraëHten. Toen gin-

gen de aandrijvers ende de amptlieden tot het volk uit , ende zeiden al-

zo fpreekt Pharaojikzal u-lieden geen ftró geven: gaat henen ,
haalt het

,

waar gij het kunt vinden, dog van uw werk zal niet worden vermindert.

Ende het volk verftrooide door gantfch Egyptenland , om itoppelen

voor ftró te verzamelen. Ende de aandrijvers drongen.ook aan , zeggen-

de; doet uw werk alle dag af, gelijk gij eerft deed, wanneer u ftrówierd

gegeven. Ende de amptlieden der kinderen Ifraëls , die van Pharaos aan-

drijvers waren aangeftelt, wierden geflagen: en men zeidejwgarom hebt

gij het gezette getal met tiggelftenen te maken ,
gelijk te voren , ook

^ifteren, ende ook heden niet voleindigt.' Derhalven' quamen en riepen

de amptlieden der kinderen Ifraels tot Pharao , zeggende : waarom han-

delt gij alzo regens uwe knegten? Ons word geen ftró gegeven, en de

tio-o-elftenen worden insgelijx afgevordert : en zie, uwe knegten worden

gcilagen, dog het is deTchuld van uw volk. Op die droevige klagte was

het barlTe antwoord van den koning overbitter: gij lieden zijt ledig, en

voert niet uit , en daarom zegt gij , laten wij gaan , en den Heere ofFe-

ren. Gaat dan henen, ende werkt: dog u zal geen ftró worden gegeven

,

en gij zult het gewoonlijk getal van tiggelftenen opleveren. Toen zagende

amptlieden van de zonen Ifraèls zig in een elendigen ftaat gedompelt, en

begrepen , darmen qualijk met hun handelde , en datze van dag tot dag

tot groter benaauwtheid wierden gebrogt. Och , het zag 'er bijfter bittef

uit ! De vijanden beploegden de ruggen der elendigen. Men mogt om een

uitkomft wenfchen , maar men fcheen die niettekonnen hopen. Boven

al het hard werken , moeftmen zelf het ftró halen. Het fchijnt datmen géne

tiggelftenen zonder ftró maakte: want het kaf, of gefneden ftró , met klai

gemengt , dede de ftenen vafter wezen , en voornamentlijk indienze maar

in de zon wierden gedroogt, en niet in het vuir gebakken. Ook meng-

de men gehakt ftró met vette leem , waar door de ftofFe togtgatiger ge-

Wordcn zijnde, het geweld van het vuir béter konde uitftaan; enhet aan

ftukken fpringen van de ftenen, als het kaf was verbrand, wierd voorge-

komen. Men had ook ftró van noden , om de opgemaakte en vogtige

fteenftukken te dekken , eerze in den oven wierden gezet ,
op dat de

liitte van de zon die niet te fcliielijk zoude doen drogen , en fcheuren.

En ,
bij gebrek van hout en heiturf, konmen met de ftoppels den oven

ook aanfteken , ftoken , en tiggelftenen bakken , om dat het overvrugt-

bare graanrijke Egypte , de korenfchuur van Afië , van ftró overvloeide

,

dat toen evenwel daar al te fchaars ,
(door het afwerken van de wroeten-

de Ifraeliten , die het door geheel Egypten als dwalende en verftrooide

fchapcn verlegen opzogtcn) de holle begeerre van den overgapende Pha-

rao niet konde vullen. Maar het is onbedenkelijk , wat de wrevelmoedi-

gen koning in den zin had , om met zulk een raénigte van ftenen , waar

aan zo véle honderd duizend Joden onophoudelijk arbeiden , uit te voe-

ren. Want de fchatfteden Pitom en Raamfes , nooit magtig het tallofè aan-

groeiende fteengetal te verflinden , ftonden toen al lang op de uitterfte

gren-
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grenfen Vari het rijk over eind , om de vlugt van het Jodendom voor té

komen , en den aanval van uitheemfch geweld af te keren. Mogelijk dan
dat de ongerufte vorft, de weelde van zijn geluk niet konnende matigen,
het hoofd vol wind had, en van hoofvaardij gezwollen, boven de bouw-
praal van grafnaalden, en ftedengordels , of deiiNijl met gewelfde bogen
en gragten door zijne landen hene te leiden

, ergens een weêrgadelolèn
rijksmuur wilde nederzetten , en op het fpoor van Babels torenbouwers,
zig boven zijne voorzaten veriiefFen , en naamliaftig maken. Dog het is

zeker, dat de woedende troonmonarch , nutter geketent dan gelauriert,

fpitsvindig genoeg om liften van geweld tegens de Hebreen te fmeden
(fchoon het bloedplakkaat van de kindermoord fcheen afgefcheürr) ner-

gens anders meer op toelag ,d'anomIfrael de lenden te knakken, de vrugt-

baarheid te benemen, en in getal en in rijkdom te befnoeiënj en dat hij

daarom dit overlaftig middel van flaaffche plaagdienft , zonder ademha-
ling vooi'de elendelingen , om die inde maling te houden, haduitgevon-
den. In die benaauwde flavernij van Ifraëls langdurige verdrukkinge , de-

den de aandrijvers, Pharaos knegten,niet anders dan (chreeuwen, bulde-

ren en rafen : Haaft u , waarom fammelt gij ? maakt uw werk af, het ge-

tal is 'er niet, daar komt nog veel te veel te kort. En was het nog daarbij

gebleven '. Maar de arme amptUeden Ifraëls moeften aanliouden. Het lieji

er met geen' blote woorden af. Bij al hun onruft
, opzigt , lopen en dra-

ven, onder het onophoudelijk getier van lchelden,lafteren en vloeken, kre-

gen zij de huid nog deerlijk vol flagen toe: en zulx mogelijk (wie kan het
zeggen?) met berkeroeden, bullepélên , lérezwépen , of geknoopte koor-

den, endatvanontmenlchteEgyptenaars, die de wreedheid in hunne han-

den , de wraak in het gezigt , en de moord in het hart droegen. De afgerofte

elendelingen klaagden het aan Pharao , en ze gebruikten een beleefdheid

van fpreken , met de misdaad op zijn volk te leggen , om hem zijne boos-

heid in het aanzigt niet te verwijten. Maar dat Nijlgedrogt, als van een Hyr-
kaanfche tijger gezoogt , bleef verftokt , vcrfteent en verftaalt. Uit zijn

bloedmuil kon geen genade komen. Hij , die nog God nog menfch ont-

zag , moeft Ifraël plagen , met tranen uit de ógen , en zweet en bloed uit

de aderen te perflèn. Helaas , wat was het een tijd van elende voor het

volk Gods, dat het nagt en dag, in het veld,ep den akker, en in de open

lugt , daar het kreeftvuir fteekt en brand , als aardwormen in de aarde

,

met leem en tiggelftenen te bearbeiden , en ftró re zoeken , voor een

aardfchgezind koning met een ftenen hart in de borft , moeft wroeten

!

Diewédom fchreide den hemel aan. Van binnen was vrees , van buiten

fchrik, en de benaauwtheid rondom. Op eiken dag, met het opgaan vari

de zon , wierd het verdriet op nieuw herboren. De oude van dagen wa-

ren hun leven moê. De vrouwen quijnden
,

bitterlijk bedroeft van ziel.

Het vuir der jeugt wierd in de maagden geCnoort. De jonge kinderen

,

die aan 's moeders borften hongen , zogen ongeruft foch. Al de manlchap

zwéte zig aan heillolên arbeid te barften af : en het brood der fmarte ,'eii

niet der leuiheid, wierd alom gegeten. Och, het vrijgeboren volk,

wiens vaderen voorhenen als vrienden waren ingehaalt, wierd als vijanden
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behandelt, en met fchimp en fpot en hoon in flavernij niishandelt! De

elendige Ifraeliten, die geen wéreldfch opperhoofd hadden, waren te jam-

merlijk induifternis vervallen. Maar als de wateren der verdrukkingen tot

aan de ziel komen,word dcvcrloffinge geboren. De MagtigeJacobs weet,

wanneer het tijd is om Jacobs zaak te handhaven, en den vijand een rmg

in zijn neus te leggen , en een haak in zijne kaken te flaan : het geen de

wijde wércld, als de donder van zijne mogendheid, eeuwig in de óren

moet klinken.

HET
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HET IV. TAFEREEL.

Oewcl God niet dan louterGod is, en zijne uitvoé-

ringeop de belofte volgt, en die beide zijn eeuwig
voornemen altijt beveftigen ; en dat Hij de kragt van
zijn verbond aan zijn volk , tot hunne verloffinge

j

gedurig dede voorhouden
, nogtans waren de kin-

deren Ifraëls, wegens de benaauwde dienftbaarheid
i

kleinmoedig en mistrooftig. En daarom gaf de Hee-
re Mofes en Aaron bevél van vermaningc en ver-

trooftinge. Zij beide dan, de éne tagtentig , en de andere drij en tagtentig

jaren oud zijnde , met het gebod en de voorzegginge van God gefterkt , als

ontzaggelijke gezanten van Wien zij quamen , gingen tot Pharao , endeden
gelijk de Heere had bevolen. Op 's konings eilch van een wonderteken j

tot verfterking vanhun gezag , wierp Aaron zijnen ftaf neder voor het aan-

gezigt van Pharao , en van zijne knegten , welke tot een di-aak wierd. En
Pharao riep de wijfenen deguiggelaars: en de Egyptilche toveraars deden

ook alzo door hunne bezweringen. Want een ijgelijk wierp zijnen ftaf ne-

der, ende zij wierden tot draken : maar de ftaf Aürons verflond hunne

ftaven. De nieuwlchierigheid en het ongeloof di-ongen Pharao , om dé
mannen Gods te willen beproeven, en een wonderwerk af te vorderen, in

hope, datze befchaamt , de verwagtinge van vélen niet zouden konnen
voldoen ; en dat hij dan gelegentheid zou hebben , om hun voornemen te

befpotten , hun aanzien bij de Ifraëliten te krenken , en tenemaal weg te

nemen , en den Heere God , van den Welken zij gewaagden , te honen , en

zijn eigen gezag bij de Egyptenaren , met uitfluiting van alle nabedenken

,

te vergroten , zijne hardnekkigheid ftijver uit te zetten , en de opgezwollé

hovaardij van zijn hollende en verwate boosheid , tot meerder verdrukkin-

gevan de afgepijnigde elendelingen, den toom ruimer tc vieren. Het té-

ken gefchiede niet in een verborgen hoek, of binnen bcflote muren, maar

voor het aangezigt van Pharao, en de gantfche omzwevende hofftoet , in

het openbaar, en buiten twijtFel, bij den ligten dag, van den afgrond ge-

haat. De ftaf van Aaron was waarlijk in een wezentlijke draak verandert , een

wonderwerk van Gods kragt
,
tegcns den loop van de natuur. Maar Pharao

hier over niet eens geraakt ,
beeldezigin, dat zijne prieftcrs, altaarbedie-

naars , en ofFerwiggelaars , dat ftuk ook wel zouden na;u'doen , of moge-

lijk overtrefl-en. Derhalven dede hij zijne wijfên , googgelaars , en toveraars

roepen, om 'er een proef van te nemen. Datontbode heilloze rot beftond

uit ftarrekijkers , wiskonftenaars , geboortezeggers ,
droomuitleggers

,

handbezienders ,
vergiftmengers, quaadftokers, bezweerders, bedriegers,

vuilgewinzoekers
,
prevelaars mompelende zonder belui binnens monds

,

en leuië buiken, die indendienft van hunne afgoden de orakel-euiër mol-

ken. Als de Egyptifche toveraars gekomen waren , deden zij alzo ; dat is

bij maniervan zeggen van gelijkenis, en niet van waarheid , en dat met hunne
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bezweringen, waar door men duivels- en googgelaars-werk kan verftaan.

Dewiggelftokken waren ook niet vergeten , want elk wierp zijn ftaf neêr,

die in een draak verkeerde. Hier over vaUen véle bedenkingen, meerder

fcherpzinnig en geleerd, als vooronfaalbaar te ftellen , met wat vooreen

gezwinde behendigheid van gaauwe handgrepen , om het gezigt van de aan-

fchouwerstcverbijfteren, dat fchalkc adderengebroedzel hun geheim wift

tedoen gelden. Het is en blijft onlooggenbaar, dat het draken uit ftaven

worden genoemt. De HeereGod heeft hetvoonbrengen van de ftokken

in flangen, maar niet het herbrengen v^n de flangen in ftokken toegela-

ten , om datze van Aarons Drakeftaf moeftcn worden vernielt. Wanneer

dan de Egyptifche kunft voor Pharao in top fcheen te wezen, verflond

Aarons ftaf (die voor en na een ftaf word genoemt) hunne ftaven ofte

draken: het zij men het verfta in de gedaante van Staf of van Draak,

dat door de Goddelijke kragt konde gefchieden. Maar in het wonder-

werk was nog een wonderwerk : dat 'er lighamen van Aarons Drakeftaf

wierden verflonden, en de ftaf was een ftaf, en bleef een ftaf Enzovef-

fmilt het al tot niet , dat zig regens de Godheid verheft ; en zo valt het al-

les in zijn ftraf, dat het regt des hemels fchend. Dat dan de gantfche

aarde den Heere vréze , en alle inwoonders der wéreld voor Hem fchrik-

ken: want Hij fpreekt, cn het is 'er; Hij gebied, en het ftaat'er.

HET







HEILIGE TAFEREELEN. 9^

HET V. TAFEREEL.

An de Ifraëlitifche verloOïnge uit de Egyptifche (la-

vernij
, was zo veel werk aan vaft , dat de Heere God

véle wonderen , nooit op de aarde gezien , uit zijné
fchatkameren wilde voortbrengen. Het verzoek varl

Mofes aan Pharao was, om Ifraël te laten gaan , en
den Heere in de woeftijne te dienen. Maar de ko-
ning bleef in zijn overmoed onverzettelijk. Daar op
wierd al het water van Egypten in bloed verandert.

t)e kikvorfchen bedekten het gehele land. Het ftof der aarde was tot lui-

fen, aanmenfchenenaanvé, geworden. Eenvermenginge van ongedier-
te verdorfhet land alom, maar Gofen niet. Een zware peft floeg het vé,
de paarden , de ezelen , en de kemelen der Egyptenaren j en bij Ifraël was
geen één dood. De afch uit den oven , met volle vuiften ten hemel »e-
ftrooit , en ftuivende over Egypten , wierd tot zweren met blaren aan men-
fchen en vé. Een zwaren hagel in vuir met donder floeg menfchcn en hee-
ften , en het kruid op het veld , en verbrak het geboomte

j dog in Gofen
was niet één hagelfteen gevallen. Weêrgadelofe fpringkhanen , die vrugten
en kruiden, loofen gras vernielden , bedekten Egypten. Een taftbare dik-
ke duifternis , waar door niemand een voet kon verzetten , duurde drij

etmaal; en bij Gods volk was het ligt. Na zo véle gedugte wonderwer-
ken, volharde Pharao in zijn verharde hardheid, en gebood Mofes op
doodftraf te vertrekken. Maar Gods held zeide , alzo heeft de Heere ge-
fproken : Te middernagt zal ik door Egypten gaan , en al het eerftgeboren
zalfterven, van Pharaos eerftgeboren af, die opzijn troon zou zitten, tot

den eerftgeboren van de meid die agter de meulen is toe, en al het eerft-

geboren van het vé ; en daar zal een groot gefchrei wezen , zo als nooit is

geweeft, nogte zal zijn: dog bij Ifraël zal geen hond zijn tongblad ver-

roeren. Dan zal uw volk, zig voor mij buigende, ons nopen om te ver-

trekken. En Mofes ging heel vertorent van Pharao uit. De tijd nu van de
tiende plaag tot Ifraëls verloffinge

, volgens Gods wil , was daar. Want de
Heere had tot Mofes en ASron in Egypten gefproken : Deze maand zal u
de hoofdmaand van het jaar zijn. Zegt töt de gantfche vergaderinge Ifraëls,

dat elk voor een huisgezin, op den tienden van deze maand, een jarig lam

j

een mannetje zonder gebrek neme, of met zijn nabuur, indien het gezin
te klein is om een lam te éten. Men zal het lam tot den veertienden dag be-
waren , en tuflchen twe avonden Aagten , cn het lams bloed ftrijken aan
beide de zijde-poften , cnde aan den bovendrempel van de huifen, in dö
Welke zij het zullen éten. Ende in die nagt zullen zij het vleefch niet raauw,
nogte in het water gekookt , maar met hoofd fchenkelen en ingewand, aan
het vuir gebraden , met ongedeeflèmd brood , cn bittere fms éten : en het
geen 'er overfchiet, zal voor den morgen met vuir worden verbrand. Gij
zult het éten met opgefchortc lenden, de fchoenen aan uwe voeten, en

Bb 2 de
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de ftaf in de hand, en dat haaftelijk, het is het Pafcha des Heeren. Want

ik zal in deze nagt door Egypten gaan . en al het eerftgeboren flaan En

als ik het bloed zie , zal ik u voorbijgaan , en geen plaag van neerllag zal

onderu zijn. G.j zult zeven dagen ongefuurd brood éten, want wie het ge-

heveldeéte, hetzij vreemdeof ingeboren, zal uit de vergadering van Ifrad

worden uitgerooit. Mofes zeide tot de oudfte van Ifrael :
Kieft u lamme-

ren uit voofuwe huisgezinnen ,
endeflagt het Pafcha. Doopt dan een bon-

deltjehijfoop in het bloed, dat in het bekken zal z.jn, en ftri)kt het aan

den bovendrempel, ende aan beide de zijde-poften : en dat niemand mt

de deur van zijn huis voor den morgen ga. Want als de Heere doorgaande,

de Egvptenaren flaat , ende het bloed ziet , zal Hi) uwe huifen verfchonen.

De Ifraëliten reisvaardig , aten haaftig , want het was Pefach
,
de Doorgang,

de Overgang,de Voorbijgang, en als deOverfpnnging.ofOverklimming

van den Heere. Het uur genaakte dat Hij zijn oordeel zoude uitvoeren.

En zo moet Gods volk alle laft der zonde wegruimen, en bereidwillig

de toekomfte van den Heere der heerlijklieid afwagten ; want Hi) komt

.

want Hij komt om de aarde te regten. In zulk een geftalte ftont Ifraél

gereed om uit te gaan, zo haaft als het nare moordgefchrei den balda-

digen Pharao, en alle Egyptenaren onzagt zoude opwekken.
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HET VI. TAFEREEL.
P het aanfchouwen van dit Tafereel, leeft de kunft

in de dood, en het verftand in de verfchriklijkheid.

De moedwillige Pharao met negen plagen geftraft

,

en voor de tiende van nog zwaarder gewigt
, op Gods

bevel uit Mofes mond gedreigt, niet verzet, was en
bleef te wijd van de vrees des Heeren veraart. Maar
de Hoogfte , die in den hemel woont , zou zijn kragt

van ftraf en heil openbaren. De zon was te water ge-

gaan, en de fchaduwe van het gebergte gevallen, en de zwarte nagt bedek-

te met haar duifter kleed geheel Egypten, en met een den vorft en al het

volk, inden üaapder zonden hellediep verzonken, maar naakt en bloot

voor het Alziende Oog. Want het gefchiede in het midden van de nagt , dat

deHeere al het eerftgeboren in Egyptenland floeg, van den eerftgeboren

van Pharao af, die op zijn troon zou zitten, tot aan den eerftgeboren van de

gevange toe , die in de gevangkenis was , ende al het eerftgeboren van de

heeften. Het toneel van dat ijflèlijke treurfpelwas geheel Egypten, dat in het

ooften tegens het fteenagtige Arabië aanftoot , ten zuiden heeft Ethiopië

,

inhetweften de voeten tot het Libyaanfche gebergte uitftrekt, en aan de

noordzijde van haar eigen zé word belpoelt. Egypten, de rijkfte koren-

fchuur van de morgenlandlche geweften , de koninginne der koningkrijken

ten aanzien van aardfche zegen , vermaard door de grote Nijl, en de ver-

WonderlijkftegevaartensvanGrafriaalden, Kolofïèn , Doolhoven , en Ker-

ken; maar de queekfchool van wreed , vuil, enbelaggelijk, ja verfoeiéüjk

bijgeloof, met allerlei gedrogten van afgoden , Apis , Ofiris , Ifis , Kanopus,

en den blaffer Anubis , de vogel Ibis , Knoplook ,
Ajuin , een Apetand , en

,

hetgeen de eerbaarheid weigert te melden, een ftapel gruwelen, die den

God van hemel en aarde , den Weldoendervan al het gefchapene , als in het

aangezigt fpouwden. De neêrflag nam begin en einde in de middernagt

,

lang eer de wakkere haan den dageraat opriep ; en het verderf quam den

Egyptenaren over
,
gelijk de barensnood een grofzwangere vrouw. De

kroonprins , Pharaos hoop , was uit de heerfchappij ftikdood geklonken

;

al het eerftgeboren van menfchen en heeften lag 'er toe j de eerftgeboren

vande gevange in het moletugthuis was niet vrij. In zo naar en akelig een

gefteltheid, daar de dood de koning der verfchrikking , als een ruiter op

een vaal paard, den zwarten ftandaard voerde , ftond Pharao op, alle zij-

neknegten ende Egyptenaren quamen op de been. Het zwaarwigtigfte

wé maakte hen alle ras genoeg wakker : overal was de wrede rouw, overal

deuitgelate fchrik, en de felle dood met duizend duizenden affchuwelijke

troniën. Waar op een kreet, een groot gelchrei ontftond, dat al de lugt

vervulde , niet anders , of de onftuimigen Oceaan , met zijn groten boezem,

in eenfpringvloed, doorzeven monden ten Nijlftroom ingeborlten , en

alle boorden overzwalpende , het gehele koningkrijk in een bare zé zette.

Cc De
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De rouwwas in het paleis, bitter gekarm, jammer , misbaar , geween, eö

eroot aefchreeuwinaUe woningen. De tranen biggelden langs de wangen

van mannen, vrouwen, en kinderen, en bedrukte weduwen, van hare

hoop, van haretrooft voor eeuwig verfteken. En de droefheid, van de

nagtgalmnagebaauwt, klonk vervaarlijk in aUe wegen en ftraten. Niemand

kon den anderen vertrooften. Groot en, klein ,
kerkelijk en wëreldlijk

,

edel en onédel, rijk en arm, vrij en dienftbaar , het hof en de hut, hadden

alle op één tijd, in énenagt, en in één ógenblik, een gelijke elende, en

waren in de ramp lotgemeen. Toen begon de nijpende fmartPharaos hart-

aar teraken, en mogelijk voor nog een zwaarder flag van.bovenbedugt,

riep hij Mofes en Aaron terwijl het nog ftikdonker was, of waarfchijne-

lijkft liet hij hun door boden aanzeggen ; dat zij met de kinderen Ifraëls van

zijn volk zouden vertrekken, en den Heere dienen naar hunne woorden,

enhunnefchapenenrinderenmedenemen, en hem zegenen. EndeEgyp-

tenaars, vrezende datze alle zouden fterven, ftuwden het volk haaftig

voort om uit het land te gaan. Dog de ïfraëliten vertrokken niet lédig

,

maar «lelijk aan Abram, als een loon van hunne dienftbaarheid, al was be-

looft? met wel gevulde handen, zakken en pakken, overladen van goud,

zilver en klederen ; berovende alzo den génen die hen hadden berooft, en

plonderendediehen hadden geplondert. Voorhenen had Pharao de kinder-

moorder ondernomen de Hebreeuwfche zoontjes in de geboorte te dodenj

het zij met de keel toe te nijpen, den hals om te draaiën, den nek te bre-

ken, of deharflènpaninte duwen: en daarna gebood hij , de mannelijke

wigtjes van 's moeders fchoot en borftente rukken, en de vernielende ka-

ken vandegrouwzame watergedrogten in den Nijlftroom toe te fmakken.

Maar nuwierddatfchendig ftuk denEgyptenaren,methetnedervellenvan

alle de eerftgeborenen , van den Heere God, die een regtveerdig Regter

en Wreker is , betaalt gezet. En zo word een volk in het midden van de nagt

gefchud, en in een ógenblik komt hét om, en de geweldige worden zon-

der handen weggerukt. Gedurende de uitvoeringe van dat zware oor-

deel over Egypten , was aan de kinderen van Ifrael geen leet gefchied.

Zij waren aanfchouwers van het fcherpregt , dat met zulk een euvele

treurrol bij den vijand was afgelopen , en te gelijk door het Paafchbloed

van hunne verfchoning overtuigt , dat de Heere God zijn wraak en ge-

nade met wonderen beveiligde.
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HEiLiGÊ TAFEREELEN.

HET VII. TAFEREEL.
Aggen en wenen hebben een beftemden tijd. Ni
vierhonderd en darcig jaar , van Abrams roepinge
uit Ur de Chaldeen

, ontglipten de kinderen van
Ifraël , omtrent zeshonderd duizendman , vijf in een
gelid, bet ijfere juk van Egypten. Met de tien pla-

gen, diePharao, en zijn volk, en al het rijk fel had-

den aangetaft, was de quade boom gefnoeit, die,

om de onvrugtbaarheid, van den donder der rao-

gêndheiddcs Almagtigennog anders moeft worden geflagen, om na dien

flag nooit weder op te ftaan. Als dan den koning van Egypten wierd ge-

boodfchapt, dat het volk vliigte, kreeg liij berouw, dat hdj het had laten

trekken. De heiUozen Pharao , dat noodlots hout in de hand Gods , van ho-

vaardij te rukkeloos bereden, fpande zijnen wagen aan, nam zijn volk mê,en

zeshonderd uitgeleze wagens , ja alle de wagens van Egypten , en alle de over-

ften van het gantlche leger : en liij joeg de kinderen Ifraëls na , en agterhaal-

dehen. AlsdelfraëUten deEgyptenarendigte bij zagen, vreesden zij zeer

,

en riepen tot den Heere, en verweten de man Mofes hunnen optogt uit

Egypten. Maar Gods held, manhaftig, lijdzaam en zagtmoedig,zeide tot

het volkmet een bedaardheid: Vreeftniet, ftaatvaft, ende ziet het heü des

Heeren. En aanftonds gebood de Heere, dat het volk zou voorttrekken,

en zeide tot Mofes j hef uwen ftaf op , flrek uwe hand uit over de zé , en

kloof'er , op dat de kinderen van Ifraël daar midden deurop het droge gaan.

En de Engel Gods, die voor Ifiraël ging, vertrok agter met de donkere en

ligtendeKolom , en ftond tuflchen beide de legers ; zo datze den hélen nagt

tot eikanderen niet naderden. Waar op de gekloofde zé week , en Ifraël

tuflchen een wederzijdfchen watermuur droogvoets ging. En de Egypte-

naars hen van agteren vervolgende , en alle de paarden , wagens , en ruiters

van Pharao, zijn in het midden van de zé ingegaan. Enindemorgenwagt
zag de Heere, in de kolom van vuirenwolk,op het leger der Egyptenaren,

enverfcliriktehun heir. En Hij dreef deraders van hunne wagens weg, en

dede die bezwaarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars , latenwe van

Ifraël vlieden, want de Heere ftrijdvoorhuntegensons. En de Heere zei-

de totMolès: flrek uwe hand uit over de zé, op dat de wateren over de

Egyptenaars , en over hunne wagens en ruiters wederkeren. En met het

eerftedagligtquamdezéwedertot hare kragt, en de Egyptenaars vlugten

die te geraoet : en de Heere ftiet hen in het midden van de zé. Want de wa-

teren wederkerende , bedekten de wagens en ruiters van Pharaos gantlche

heir: daar bleef niet één van hun overig. Aldus zijn de Egyptenaars, ineen

blindedomme drift, bij den duifter, meinende datze met cie gewone eb op
droog ftrand gingen , en aan weerkanten de waterbergen niet ziende , als in

een fuik voortgetrokken. De Heirtogtleider van Ifraël was de Engel Gods,

de ongefchapen Engel, de Heere zelfj en deKolom toen ligt voor de He-
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breeuwen, en duifternis voor de Egyptenaren. Door de Hoogfte Magt

wTsPharaóslegerhetffoorbijfter. De wagens ,m hun vaart geftemtfchok-

ren L de bevende afTen , als oferradfpakentufrchen de wielen fchiehjkwa-

reningefteken, waar doorze in het zand mwelden. En de Egyptenaars als

een iagt van doUe honden , los geborften van debandom een roof te halen,

Sonverwagtinhetnaauwziende, door den Ooriogsgod van Ifmël, fpra-

kenvanvlugfen.maarze konden niet. Want de Heere God, de Bouwheer

vanalles en de Meeftcr van de natuur, gebood Mofes de hand over de zé

uitteftrêkken- en met het doorbreken van de blanke dageraat, keerde de

zé weder tot zig, de golven vielen vlak , en de baren rolden in eikanderen.

DeEevptenaars liepen al vlugtendc het in eengefmoltenwaterfoch.en met

een de dood in den mond. De Heere fineet de Egyptenaars m het midden ,in

het hart van den vloed. Het nat overdekte de wagens ,
en de ruiters en Pha-

raos gantfcheheir: daarbleef niet één man, geen énebode over die de tij-

ding ^huis kon brengen. Ifraclnuwasvnj. Ifraël trok voort Ifrael is het

ontkomen, gelijk een vogel den ftrik. En de grote zédraak ,
dedn,vervan

Tacobs afkomft, die met zijn heirkragt Ifraëlwou opHokkenis zelf in de

ié verdronken, en dreef met eb en vloed tot aas voor de viffchen : en de

drenkelingen op ftrand gefpoelt , lokten met hunnen ftank het wild gedier-

te en kraaien, raven en gieren. Gods arm was m de zé, en zijne hand in

hei eeweld der wateren : Hij heeft de diepte des afgronds ontbloot ,
en de

de wortelen van de zé bedekt. Hij heeft Pharao vermorfelt ,
en zijne vorften

met hunne oorlogswagens in een watergraf bedolven, en ros en ruiter le-

vendig van het pékel doen inzwelgen : en is alzo, volgens zijn woord, in

aUeverheerüjkt. De HeereGod kan geen flag verUefen, al dieHem beoor-

loQcn krijgtde neêrlaag,en zijne vijanden halen het hoofd voor eeuwig onder.

HET
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HET Vlli. TAFEREEL.

E kunft komt kunft te kort i om, het géne zij noöïÉ

zag , in dit Tafereel af te raaien : dog de pen yari

Mofes , door den Heiligen Geeft beftiert,komt ha-

re zwakheid te hulp , en zet er leven bij. Als de kin-

deren van Ifraël , op den vijftienden dag van de twe-
de maand, na hunnen optogt uit Egypten, in de
Woeftijne Sin ^ daar niet te éten of te breken viel,

tuflchenElim en Sinai waren gekomen, wierden die

Weêrfpannige trouwelofe weêr van ondankbaarheid bereden , gelijk voor-

heen, toen zij voor Pharaos heirkragtverlchrikt, als bezete zinnelofe , wel

zoras wilden geholpen wezen alszefpraken: enMofes en Aaron, diealtijc

in de bres ftonden , moeften hun morrende wrok ontgelden , en zij zeiden

al murmurerende tot hen: Och of wij in Egypten waren geftorven, toen

wij aan de vleelchpotten zaten, en met brood wierden verzadigt ! want gij

hebt ons in deze woeftenij gebrogt , om door den honger te doden. De
Heere hoorde het mistrouwende ongeloof van Jacobs afkomft, ende hij

gebood Mofes tot de kinderen van Ifraël te zeggen : Tuflchen twe avon-

den zult gij vleefch éten , en morgen zult gij met brood worden verzadigt.

Ende het gefchiede des avonds, dat de opkomende Quakkel het léger be-

dekte , en des morgens lag 'er de Daauw rondom. En de buitenvogt ver-

dwenen zijnde , was 'er een klein wit ding, gelijk gerunde rijm , als bolron-

de koriander, in dewoeftijnopdeaarde. Uit verwondering zeiden de kin-

deren van Ifraël tot eikanderen , het is Manj want zij wiften niet wat het

was. Mofes dan zeide : Dit is het brood , dat de Heere u heeft gegeven

om te éten. Laat een ijgeiijkop eiken dag daarvan verzamelen , zo veel als

genoeg is , een Gomer voor ijder hoofd. En dat niemand daar van overlate

tot den morgen. En op den zesten dag zult gij dubbel verzamelen , want

op den zevenden, den Sabbath des Heeren, zal het niet worden gevon-

den. Toen was het morrende gemoed van het hardnekkige Ifraël wat ge-

ftilt , ende zij verzamelden het Manna , en maten het met den Gomer , hou-

dende drij en veertig eiërfchalen en een vijfde. Aldus dekte de Heere voor

zijn volk , in den hogen nood , een tafel in de woeftijn , wiens weêrga op

de aarde nooit is gezien j vervult , ja overladen met eetbare toebereide

koft, eenwonderbrood, een wonderfpijs , een hemelfch difchgeregt , en

Godgefchenk , van fmaak als meelbloem ,
honig en oli ; en van verf als

Bedolah,bergkryftal,of parlemoer: waarom het een geeftelijke fpijs word
genoemt. Waarlijk een zaak van hoge voorbeduiding en aangelegentheid.

In Ifraëls murmurering zietmen ongeduld , en kleingelovigheid , vol on-

dankbaarheid omtrent den Heere , dien weideenden Vader der genadige

verloffinge uitdeijfere Egyptifche flavernij. Maar God gedagtig aan zijn

verbond, wetende waar naar delfratiliten veriangden om verzadigt te wor-

den, opende de deuren des hemels, régende het Manna in de woeftenij,

Dd en
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en "oot in den fchoot van de aarde zijnen zegen van boven, die beneden

ontbrak. Eet dat op eiken dag. tot overtuiging. datZijne genade over hen

alle dac nieuw en verfch was ; en dat zij de weldadigheid van den Almagn-

gen gedurig zouden zien, gevoelen, en gedenken. Waarom de Heerejefus

Chriftus ons heeft geleert , om dagelijkfch brood te bidden. In de belofte

enrec>en<^aaf van het Manna, was de toekomftc van den Meffias opgeflo-

ten °DeHeere ré-^ende het Manna uit den hemel: Chriftus is het ware

brood des levens , uit den hemel nedergedaalt. Het Manna wierd in den

morgenftondf^evonden: Chriftus is in de volheid van de tijd, alsdenagt

der Ihaduwen en kerkgebaren van denJoodfchenGodsdienft ten einde lie-

pen . verfchenen. Het Manna viel in de woeftijn :
Chriftus is niet alleen

gekomen onder het afgeweken volk van den vervallen Joodfchen ftaat.maar

ook in de dorre, woefteen huilende wildernis van de wilde heidenfche

wérdd. Het Manna lag niet in het léger, om dat het daar vuil en morffig

was: Chriftus, deZoon Gods, moet niet worden vertreden ; enHijmaakt-

<reen wonin^e , als in een reine ,
heilige , en welbereide ziel. Het Manna

Was met een vot^righeid omgeven: Chriftus is het Manna dat verborgen is.

Het Manna was klein: Chriftus word een rijsje en een wortelfcheut ge-

noemt. Het Manna was rond , het welk volkomentheid beduid : Chriftus

is alleen volmaakt , want inHem woont alle volheid der Godheid lighame-

lijk. HetManna was wit: Chriftus, blank en zuiver van regtvaardigheid

,

verfcheen aanjoannes, fneeuwit van hoofd en hair, als de énige onwaar^

deerlijke Parel van het koningkrijk Gods. Het Manna was van de aange-

naamfte fmaak : de vrugt van Chriftus , denboom des levens , is zoet voor

het gehemelte van zijne gemeinte, en de bladeren zijn tot genezinge dei-

heidenen. Het Manna moeft in den ugtend worden verzamek , want als

de zon heet wierd. verfiTiolthet: en zomoet hetWoord van het koningk-

rijk Gods , ook bij tijds , in de goede aarde van het hart worden vergaart,

op dat het van de ftekende zon der verdrukking en vervolging niet ver-

brande. In het wonderbare Manna was nog een wonder, dat het van fom-

mige ongehoorzame tot den anderen dag overgehouden , van wormen kriel-

de , en verrotte ; daar het nogtans op den Sabbath goed bleef, en den

meulen eniiet vuir konde uitftaan , en , in een goude kruik voor het aange-

zigt des Heeren gezet , eeuwen overduren. Dog geen ding is bij God on-

mogelijk. De Heerejefus Chriftus teelde gebakken graan in de akkervoren

Van zijne handen. De vaders hebben het Manna in de woeftijn veertig

jaren gegeten , en zij zijn geftorven: maar die van het ware Manna , Jefus

Chriftus, het levende hemels-brood, door het geloof op een gecfte-

lijke wijze eet , zal in eeuwigheid leven.
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HET IX. TAFEREEL.

' En ziet hier weder voorGods volk een wonderbare

i

verloffinge. Zo ras was de razende honger van de
- ïfraëliten nicrgeftilt, en de brandende dorft niet ge*

j

lefcht , of zij wierden van de moorddadige laijg , met
haar bebloede zweep befprongcn. Want Amalek
quamop, omifraclin Raphidim tebeftrijden. Dog

i de getrouwe Mofes zeide tot Jofua : Kies mannen
'' _ uit, ga voort, en ftrijdtegens Amalek. Ik zal morgen
op den heuveltop ftaan , en den ftafGods in mijne hand houden. De jongen

veldheer, dus in het nieuwe krijgsbewind geftelt, volgde den gegeven laft

van den Opperbevelhebber op , ftrijdende regens Amalek. En wanneerMo-
fes, en Aaron, en Hur, ten heuveltop waren opgeklommen , hefte Mofes zijne

handen om hoog (te weten, met den ftaf) en danftond Ilraël boven ; en als

hij zijne handen liet nederzakken , dan had Amalek de overhand. Om dat dan

de handen van Molès zwaar wierden , namen zij een fteen , en leiden die onder

hem , waar op hij zat , en Aaron en Hur onderfteunden zijne haiden van we-
derzijden , zo dat zijne handen onvermoeit bleven , tot het ondergaan van de

zon toe. EndeJofua verjoeg ,vcrflocg , en verbrak Amalek en zijn volk, door

defcherptevanhet zweerd. Het fchijnt dat de vorft Amalek , dc eerfteling

der heidenen, naai'wien zijn volk Amalekiten wierden genoemt,wonende

ten zuiden van de woeftijn in de leegte , als een vos had leggen loeren , en de

zwakke moede en matte Ifi'acliten , met het vallen van den dag , als een

avondwolf uit zijn dal , onvoorziens van agteren overviel ; en , gelijk een

roofvogel de weirlofe duiven , bij dc ftcert greep, om de onnozelheid te

verfcheuren , en de pluimen in de wind te ftrooien. Want het blijkt uit de

rede van Molès , die de krijgsraad in zijn hart had beleid, en ordereftclde

om met mannen , dappere mannen , kloeke helden , den opgekomen vijand

te keer te gaan , enJofua als krijgsovcrftc bclaftc uit te trekken, en dien hij

daarbij het zwaard van de overwinning desHecren in de hand gaf,dathec

des anderen daags eerft op een algemeen hoofdtrefFen zoude aankomen.

Morgen, zei de kloekmoedige Leidsman der twaalfftammen, ziende door

den verrekijker van het geloof, zal ik met den ftaf Gods in mijne hand op

de hoogte ftaan , in het gezigt van het gantfche ftrijdende heirleger Ilraëls

:

tot een voorbetuiging , dat hij niet op de zwakke fcharen van de zijnen

,

geen oorlog gewent, fteunde, maar dat hij uit den hemel van den Heere

God de overwinning verwagte, en bad. De ftrijdbare Jofua, met eer en

magt en moed verzien, en in de veldheerfchappij geftelt, nam zijn pligc

waar, en vogt tegens Amalek. Ondertuflchen ijverden Mofes, en Aaron,

ende Hur, in het werk des Heeren , op den heuveltop. De opheffing van

Mofes hand , was niet zo zeer een gebaar van een bidder , als van een té-

kenvoerder. En de opgefteken ftafGods verftrekte Ifrael tot een veldteken,

vaandel,banier, en ftandaard, op dat het volk zoude gedenken aan de Godde-
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lijke magt , en aan de wonderheden, die , door het middel van de ftaf, van dért

Almagtigen waren uitgevoerc.Dog men kan niet twijffelen ,ofhet doorlugti-

ge Drijtal .opgetogen in den Geeft.was ruim zo vuirigbézig in het gebed^als

de verdadigende Ifraëliten heet in het woeden van den ftrijd. Toen wierd 'er

een flag gcflagen, die geen weêrga had gehad.en waarfchijnelijk een gantfchen

dag duurde, en het gulle woeftenij-zand met bloed mengde. Want Amalek

kreeg de neêrlaag.enjofua floeg hem en zijn volk met de fcherptevan het

zweerd,in de mond van het zweerd , met het tWefnijdend zwaard , dat de

dubbel-gewonde afmaakte , tot dat de zon te water ging ,en de opkomende

maan met hare waflènde hoornen de vlugtelingen naarwees. Het word niec

gemeld , hoe fterk de wederzijdfche heirlegers te veld quamen : ofde oor-

logsdrommen halfmaanswijzeof drijpuntig géfchaart ftonden : ofde Ama-
lekiten , behalven het zwaard ,

nog met helm , en fchild ,en fpiets , en pijl

en boog, Edoms jaagtuig, en ander moordgeweir , waren gcwapent: of

•hoe verwoed de benden op eikanderen aanvielen, en grouwzaam deur

een hafpelden, en het krijgsgefchrei uit een ftofwolk opklonk : nogook
hoe veel volk dat 'er bleef. Maar het is zeker, dat heldjofua zegepraalde,

en met den laurier uit het ftrijdperk wederkeerde. Dezen oorlog diende

,

om Jofua in zijn ampt te beveiligen , en om hem ontzag en agting bij de

zijne te doen hebben ; en lei den grondflag , om Ifraël bij andere vorften

en volkeren , de heidenen nabij en ver gelegen , gevreeft te maken. En
ook was het een voorbeeld van oorlogen , afgrijflelijke oorlogen , die zou-

den volgen. En de overwinning was een middel , dat de Ifraëliten kloek-

hartig maakte , en uit den beuit wapenen verfchafte. En voornamentlijk

bleek uit dien oorlog , en uit die overwinning, dat de Heere God de ziel

van zijne tortelduif aan het wildgedierte niet overgeeft : en dat Hij den geeft

van de vorften als druiven affnijd, en aan dekoningen der aarde is vreeslijk.
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HET X. TAFEREEL;

Ndien een konftenaar met tékenpen , en krijt , eri

kool, en verf, of met het graveerijfer zijn uitterfte

beft doet , om een aardfch koning , uit zijn paleis

komende, heerlijk af te malen j hoe zal hij het aan-

leggen , zo hij in een Tafereel tragt uit te beelden , de
nederdalinge uit het ongenaakbare ligt van den Hee-
re God , den Maker van al het gefchapene , de ge-

.
dugte Majefteit, op wiens wil de hemel buigt, de

aarde beeft, de zé vlied, en de afgrond zig optilt ? Och , de hoogfte kunft,

hier verlegen, kan de fchaduwe niet bereiken! Men moeft het zien , men
moeft het horen, en in heilige verwonderinge wegfmeiten. Voor zo veel

de menfchlijkheid dan vermag , zietmen den berg Sinai , die de fchaduw

van zijn kruin in de woeftijn worpt , rondom afgepaalt
,
op dat geen menfch

of beeft dien aanrake of beklimme, om niet gefténigt, of met een pijl

doorfchoten te worden. En den Heirtogtleider (na Ifraëls voorbercidinge

van heiliging, enwaflching van klederen, en vrouwefpaning) op den der-

den dag ,
vijftig dagen na den uittogt uit Egypten , het volk uit de leger-

plaats God te gemoet leiden. Terwijl de berg rookte en beefde , de don-

ders dreunden , de blixemen flilckerden in en uit een dikke wolk , en het

geluid van de bazuin geweldig opklonk, al de omgelegen vlakte fidderde;

de aarde fchudde en kraakte , en het hart van al het volk in het léger van

doodlchrik popelde. Ja de man Mofes zelfs , Gods vriend, was verbaaft en

beefde : want deGod der goden , de Heere quam met gedrailch ,en ftorm

,

enonweêr, in donkerheid en vuir , verfchriklijkop Sinais bergfpits neder.

De ontzaggelijke Majelteit van hemel en aarde , wilde met de kinderen van

Ifrael een verbond maken , ende hen tot zijn eigendom uit alle volkeren

aannemen , en tot een priefterlijk koningkrijk , en tot een heilig volk af-

zonderen, om de overtredingen aan te wijzen, en op dat Zijne vrees voor

hun aangezigt zoude zijn , om niet te zondigen. Toen gaf dc Hcere , uit

het midden van het vuir, in een zigtbare heerlijklieid en grootheid, met

een hoorbare ftem, zijne wijze Wet , de Tien woorden , Tien zaken , Tien

geboden, levendige woorden , eneenvuirigewet, vloeiende uit het Wezeii

van de Godheid, en in den zin van een eeuwigdurende kragt. In de genade-

rijke Voorrede is het gezag , en het kragtigc vermogen vol weldadigheid

van den gebiedenden en verbiedenden Wetgever, en de grondflag van het

Goddelijke regt, envandemenfchepligt, beknopt begrepen. Waarop de

Bevélen volgen. De alomtegenwoordige Godlieid alleen te dienen. Geen

gelijkenis van iet in den hemel ,
op de aarde , en in het water , tot énige

godsdienft te maken j om dat de Hcere God is een naarijverigGod , die de

ongeregtigheid van de vaderen in de kinderen en kinders kinderen zijne crf-

haters ftraft
, enbarmhertigheid doet aan duizend duizenden geflagtcn van

^ijne beminnaars , de onderhouders der Wet. Den vreeslijken Naam vari

Ee den



no HEILIGE TAFEREELEN.
den Heere niet rukkeloos in den mond te nemen , nademaal God zijnen

naamfchender niet onftrafbaar zal houden. Den Sabbathdag, den zeven-

den weekdag , de Godheid eigen , met afhoudinge van alle werk bij zoon,

dogter, knegt, meid,vé en vreemdeling, binnen de grenfen,hoogftatelijk

te vieren; tot een gedagtenistéken , dat de Heere, in drij paar dagen, het

werkftuk van hemel aarde cn zé , en aUe hunne volheid voltooide , en op-

hiel, en daarom den Ruftdag heeft gczégent, engeheiligt. Vader en moe-

der te éren, om langlevend te zijn in het land datGod verleent. Niet dood

teflaan. Geen egt te breken. Niet te ftelen. Geen valfch getuigenis tegens

den naaften tefprcken. Van den naaft:en het huis , de vrouw, de knegt, de

meid , den os , den ezel , ofte iet van het zijne , niet te begeren. Ende al

het volk zag (met het gezigt , de voornaamfte de zékerfte der zinnen , waaf

onder het gehoor is begrepen) de donderen de ftem des Heeren, en de

blixemen, hetweêrligt, de fakkelen en vlammen, enhet bazuingekknk,

en den berg roken , en uit verbaasd ontzag week het af, en ftond van verre

:

dog Mofcs naderde tot de donkerheid daarGod was. Een afgrond van

wonder fteekt in deze Wet, die opzigt heeft op de Godheid, en op het

menfchdom. Het volk Gods komt daar in voor als de bruid, het verbond

als het huwelijk, en de afgoderij als hoererij. De wijsheid, de billijkheid,

deregtvaardigheid, de waarheid, het heil, de genade, de befcherminge

,

en de liefde van den HeereGod , ftraalt uit die onveranderlijke Wet , tot aan

de einden der eeuwen. Uit deze Hoofdwet, zijn, voor het huis vanüraël,

véle andere wetten en pLgtplegingen van het wéreldlijke heiligdom, heb-

bende eenfchaduwe van de toekomende goederen, totden ti^d derverbé-

teringetoe, alsftromen uit den grondelolèn zéboezemgevloeit.
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HET XI. TAFEREEL
EÜjke en ven'loekte afgoderij, waar voor de 7oit tö
rug zou varen, komt in dit Tafereel te voorfchijn.
Wanneer de bevreesde Ifraeüten, den Heere God,
de Wet uit het midden van het vuir , hadden horen mt*
Ipreken, klom Mofes op den berg, omdefteneTa,
felen van het verbond te ontfangen. Maar och' met
het ophouden van den donderdreun der Wet en het

AU 1 . .^T'^^"^^" bijzondere Regten, week de vreesdesHeeren ook uit hun hart. Het volk, ziende da: Mofes vertoefde van
denbergaftekomen,vergaardetotAaron, enzeide: Sta op, maak onsgodendie vooronshenengaan, wantwijweten niet wat dezen man Mofes
die ons uit Egyptenland heeft geleid, is overgekomen. En Aaron maak-'
te geen zwangheid waar door hij dat werk tot de komft van^
ftelde. Wanthijzeidej Neemt de goudeoorfieraden van uwe vrouwen zo-nen en dogteren

,
en brengt die mij. Hij begeerde goud

, mogelijk ophoop dat de rnannen het niet ligtelijk van de wijven zouden krijgen
, omdus hun qualijk beraden voornemen te fteuiten. Maar het wierd^ezwind

opgebrogt. En op dat het werk trager zoude voortgaan, maakte Aaron
eerlt een ontworp met een griffi, en daarna

, waarfchijnelijk met hulp van
goudlmids, een gegoten kalf. Buiten bedenken hadden de afgodifto-ezindé
zulk een ongod begeert, omdeEgyptenaarsnaartebootH-n

j als ffaat ma-
kende, ingevalle Mofes was omgekomen, naar Egypten weder te ke-
ren. Toen zeiden zij in het aangezigt des hemels ftout uit, met een hoe-
ren voorhoofd

,
dat weigert fchaamrood re worden: Deze zijn uwe goden

llrad, die u uit Egypten hebben gevoert. Als Aaron zag, dat het kalf met
zulk een genoegen wierd aangenomen

, bouwde hij voor het zelve een al-
taar, en reip luidskeels

; Morgen zal den Heere een feeft zijn j niet heden

:

mi«chienmetinzigt, om het offeren re vertragen , ofMofes ondertuffchen
mogte komen. De afgodendienaars ftondendes anderen daags vroeg op,
en offerden brand- endank-offer, en zaten neder om re éren en re drinken,'
en daarna ftonden zij op om re fpelen. Maar de Heere zeide tot Mofes ;Ga heen, ftijg af, uw volk dat gij uit Egyptenland hebt uitgevoert , heeft
het verdorven. Zij zijn ras van den geboden weg afgeweken : zij heb-
ben zig een gegoten kalf gemaakt , en daar voor gebogen , en dat ge-
offert. Het is een hardnekkig volk. Houd van mij af (als of Hij door de
Kragt van het gebed van Mofes zoude worden vaftgehouden) op dat
mijn gramfchap tegens hen uitvare, en ik hen verniele, dan zal Ik u tot
eengroot volk maken. Dog Mofes bad den Heere , zeggende ; ó Heere

!

Waarom zoude uw toren ontfteken tegens uw volk , dat Gij met grote
l^agt, en een fterke hand uit Egyptenland hebt uitgevoert ? Och? dat
de Egyptenaars niet zeggen: Ten quade heeft hij hen uitgeleid

, op dat
ni; hen op het gebergte ombrogt, en van de aarde verdelgde. Laat uwe

Ee 2 ver-



ut HEILIGE TAFEREEL EN.

verbokentheid ruften, en wees verzoenbaar wegens de ongeregtigheid

vr°wvolk.
GedenkaanAbraham,IzaakendeIfraël,uweknegten dien

IfZi xelven hebt gezworen , dat gij huü zand a^s de ftaiTcn des hemels

loud vermenigvul4cn , cn aan hunne afkomft it gantfche land tot

een eeuwige-bezktinie geven. De Heere verhoorde dat gebed. Ende

Mofesfteegvandenberg af metdetwe Tafelen der getuigen.fre op beide

rzjSfchreven, (!ods werk en gegraveerd fchrift. Als Jofua het ge-

woel van het volk hoorde, -zeidehijtotMofes; daar is een kn)gsgefchrei

m

het leger Mofes antwoorde; het is geen geluid van overwinning of van

neerlaag: ik hoor zingen. En wanneer hij het leger naderde en op flag

Quam daarhet afgodifch fpel opzijnbeftwas, enhetkalfendereiënzag,

waar door den HeereGod als in het aangezigt wierd gefpogen ,
ging het de

man aan de zinnen, en van heiligen en verbolgen ijver voor de eer vanGod

gaande, enontfteken tegcns de openbare godloosheid van het afgevallen

volk deGoddeüjkeWet, dat Godgcfchenk niet waardig ,
wierp hijdeTa-

felen 'uit zijne handen, en verbrak die dan devoet vanden berg. Enin arren

moede <>reep hij het kalf, en verbrande het met vuir, en wreef het klem,

enftrooTde het op het water, endede het de kinderen van Ifraël drinken.

Hoe> Het is niet bekent dat goud verbrandelijkheid is onderworpen! Men

moetdan belluiten, dat het door een wonderwerk van God, onder de han-

den van Mofes tot eenontaftbaar en onwederbrengeUjk poeder wierd ge-

brogt , om de booswigten de nietigheid van hunnen gegoten kalfgod te ver-

wijten, en dat die zonde niet aUeen aan hunne huit zoude aanhangen, maar

ook in hunne ingewanden vaft kleven. En Mofes beftrafiie Aaron over

fchuld van gequetfte Heilige Majefteit. Dat opgeregte beeld van een gras-

kalf erinnert de Joden alle elenden , die hun in alle tijden overkomen:

hoewel de vloek, om een groter misdaad, als water en als oli in hun bin^

nenfte, en in hunne beenderen indringt.
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HET XII. TAFEREEL.

Ndien de kunft ooit te pas quam aan een werk , vVaar

aan zij tijd en arbeid beftede , het is nu hier , al-

waar hemelfche dingen op een lighamelijke wijze

worden vertoont. Om datde Heere God in het mid-
den van de kinderen van Ifraël wilde wonen, en huii

tot eenGod wezen , heeft Hij aan Moks op den berg

geboden ; dat zij Hem een Heiligdom zouden ma-
ken, naar het voorbeeld van den Tabernakel en al

izijn gereedfchap , aldaar aangewezen. En tot dien einde had de Heere Be-

zaleël ende Aholiab tot opperwerkba{èn geroepen , en met wijsheid tot alle

kunftwerk aangedaan , en hun verftandige mannen , wijs van hart
, toege-

voegt , om al het werk ten dienft van het Heiligdom , volgens zijn bevél

,

te maken. Mofês ftelde dan de gantfche vergaderinge van Ifraël het gebo-

den woord des Heeren voor ; datze vrijwillig ten hefoffer voor den Heere

zouden brengen goud, zilver, koper, hemelsblaauw, purper, fcharlaken,

fijn getwerrent linnen, geitenhair, rood-geverfde rarasvellen , en daflenvel-

len, enSittimhout, enoli, en welriekende Ipecerijën. En zij brogten alles

in overvloed , meer als genoeg. De naarftige verftandige godvrugtige vrou-

wen fponnen hemelsblaauwe zijde , purper, fcharlaken, fijn linnen , en gei-

tenhair. En de overfte brogten koftelijkgefteente, fpecerijën, enoli. Na
dat de olFergifte volftond, beneerftigden zig de wijfe bouwmeefters, eri

alle de verftandige arbeiders in metaal , en fteen , en gravéren , beeldhouwen,

en borduren , om het werk van den Tabernakel te vervullen. En wanneer

het werk was voltooit , en de kinderen van Ifraël alles hadden gemaakt

,

gelijk de Heere aan Mofes had geboden , brogten zij het her voor : en Mofês

alles volflagen ziende , zégende het volk. Opdencerftendagvandeeerfte

maand van hettwede jaar, na den uittogt uit Egypten, wierd de Taberna-

kel opgezet : want Mofes regre dien cp , zette de voeten , ftelde de plan-

ken, en plaatfte deriggelen, en zette de pilaren overeinde : en hij fpande

de tent uit boven den Tabernakel , ende hij leide het dekzel daar over henen.

Voorder leide hij het Getuigenis in de Bondkift. Deze Ark met de draag-

bomen was gemaakt van Sittimhout , en van binnen en van buiten met goud

overtrokken
,
pralende met een goude krans rondom , en vier goude rin-

gen : en boven op de zelvewas hetVerzoendekzel van louter goud, uit wel-

kers beide uiteinden detweCherubim eikanderen belonkende, met dubbele

vleugelen de plaats van de Godfpraak overfchaduwden. En hij hong het

koftelijken konftigVoorhangfel daarvoorop, aan vier pilaren. DeTrvH
met de draagbomen van Sittimhout gemaakt, en verguld, met een goude

krans rondom , en een lijft van een handbreet , ook met een goude krans , en

Vier goude ringen , en goude fchotels en bakken voor zes paar Toonbroden

van tarwebloem , en rookfchalen , endekzcls, wierd ten noorden van den

Tabernakel buiten het Voorhangfel geplaatft : en daar tegens over de Kan-

Ff delaar
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dclaar van zeven takken ligt, met fnuiters en blufchvaten, uit eeri talent

Eoud opgemaakt. Wijders wierd de Reukaltaar (de gouden Airaar ook ge-

noemt) met de draagbomen van Sittimhout gemaakt, en alom met klink-

klaar croud overdekt , en met een goude krans , en vier goude rmgen
,
voor

het Voorhangfel gezet. De hollen Brandofferaltaar met de draagbomen van

Sittimhout gemaakt, en overkopert , met al zijn koper gereedfchap, en

netsgewijze roofter , en vier ringen , wierd voor de deur van den Taberna-

kel geftelt; en tufTchen die beide het kopereWafchvat met zijn voet. De

heilige Zalf-oli cn het Reukwerk ,
op doodftraf van geen menfch voor zig

naar te maken ofte bézigen, waren ten dienft gefchikt. Daarenboven zou

Aaron, de hogenpriefter van God geroepen, gezalft te voorfchijn komen,

metde'heilige klederen tot heeriijkheid enfieraad,vangoud,hemelsblaauw,

purper, fcharlaken, en fijn getwerrent linnen, op het allerkonlligfte vol-

wrogt. De Borftlap van een fpan in 't vierkant , met twaalf blakende ftenen,

zwanger van Ligten en Volmaaktheden , en de ingegraveerde namen der

zonen Ifraëls ; als ook de Schouder-Sardonyx-ftenen ; de Ephod ; de Man-

tel, met de goude fchelletjes en granaat-appels onder aan de zomen; de

geóogdeRok ; de Hoed , met de aangehegte goude Plaat , gegraveert met

de Heiligheid des Heeren; en de Gordel; maakten rc zamen het hoogfta-

telijke gewaad uit, waarmede dezen Hoofdlevijt in het lot van zijn bedie-

ning zou worden ingewijd. De zonen van Aaron,Nadab, Abihu
,
Ekazar,

endelthamar, zouden ook gezalft, en met Rokken, Gordels, Mutfen, en

LinnenOnderbroeken , als lotgenoten van het priefterlijke heiligdom wor-

den verheeriijkt. Zo dat Mofes verregte ,
hetgeen de Heere had geboden.

In de toebereiding van den doorwrogten Tabernakel met al zijn gereedfchap,

een wéreldlijk heiligdom, zijn geellelijke dingen van oneindige befpiege-

ling opgefloten. Het zij men eerbiedig overdenke; dat de Tabernakel ver-

beelde den HeereJefusChriftus, die bij de menfchen wil wonen. Endatde

Ark , van hout en goud , vertoonde de menfcheid en de Godheid van den

Meflïas : en het Getuigenis , dat de Wet was in het midden van Zijn inge-

wand. Ofdat het Voorhangfel beduide Zijn vleefch. Dat het Brood der

aangezigten uitdrukte het geeftelijk voedzel voor het Ifraël Gods ; en de

zuivere Wierook , den liefFelijken reuk van de toekomende volmaakte ofFer-

hande. Of dat de goude Kandelaar opzigt hadde op de zeven geeften

Gods , die in alle landen zouden worden uitgezonden. En isJefus Chriflus

niet de gouden Altaar voor den troon , waar op de gebeden der heiligen

worden gelegt ? En wederom de Altaar der gelovigen, van de welke geen
magt hebben te éten die den Tabernakel dienen ? Aaron , een men/ch,
hebbende zwakheden , verbeelde in fchaduwe met zijn lighamelijke over-

koftelijkheid , den eeuwiglevenden Aartspriefter naar het woord der eed-

zwering , den Bedienaar van het hemelfche heiligdom den waren Taberna-
kel , de Borg en Middelaar van het Nieuwe Verbond , die alles geeftelijk en

wezentlijk in het feeftgewaad van myrrhe , aloë en kaffie bezit ; en vtin eeu-

wigheid, met vreugden-oli boven alle lot- en ftoel-entroon-genoten, ge-

zaÖt engeheiligt, te gelijk is Priefter, Offerhande, en Altaar.

HEI-
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HET EERSTE TAFEREEL

Van Mo/ès Derde Boek
, genocmt Leviticm.

Nders klinken de woorden fomtijds, en anders bete-

kenen de zaken. Met de vertoning van dit Tafereel

,

word het Derde Boek van Mofes opengcflagen , dat

den naam Leviticus draagt van Levi , den derden

zoon vanJacob uit Lea; en van de Hebreen de Wet
der Priefteren ook word genoemt , eigentlijk het

Priefterboek : dogteregt, op het voorhoofd , met
den titel van het grondwoord Roepen in het He-

breeuwfch pronkt , om dat de getrouwe dienftlcnegt in het huis Gods , van

den Heere uit deTent der zamenkomft geroepen, de bevélen ontfing, die

hij tot de kinderen van Ifraël hadde te fprcken. Herwas niet genoeg, dat

Aaron met zijne zonen , tot de bedieninge van het priefterampt , van den

Heere God was benoemt : maar daar moert ook een regtfnoer wezen , vol-

gens het welke die aardfchen heilig zig zoude hebben te gedragen. Der-

halven gingen de Wetten , betrekkelijk tot het offeren, de ziel vanhetPrie-

fterdom , vooraf ; beftaande in Brandoffer , Spijsoffer , Zondoffer , Schuld-

offer, Vuloffer, en Dankoffer, tot een beveftigingvandöWet der Offerhan-

den , aan Mofés geboden , die de kinderen van Ifraël , aan den Heere , in de

woeftijn van Sinai , zouden offeren. En daarom wierd de inftelling van

alle de offerhanden , aan de inwijding van Aaron ende zijne vier zonen

,

inde hoogftatelijke priefterlijke bediening, aangehegt. Daarop nam de

ftaatfi een aanvang ; en Mofes verzamelde de vergaderinge Ifraels voor

de deur van den Tabernakel: ende hij wafchte Aaron cn zijne zonen met
water. Voorts beklede hij den Prieïter met al het uitmuntende gewaad

van heerlijkheid en fieraad, en daarna goot hij de zalf-oli op zijn hoofd, en

zalfdehem ter inwijdinge van heiliging. Daar beneffens dedeMofes de zonen
van Aaron rokken aan, omgorde hen met riemen, enzettehun mutfenop.

Toenwas 'er een jonge ftier ten zondoffer gebrogt, op wiens hoofd Aaron
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ende zijne zonen hunne handen leiden : en de var geflagt zijnde , nam Molès

het bloed, en ftreek het met zijn vingerrondom op de hoornen van den al-

taar ; daarna goot hij het overige bloed aan denbodem van den altaar uit,om
dien te heiligen , en verzoeninge voor hem te doen. Het is wel af te

nemen, dat die heilige handel met alle hare omftandigheden , wat anders

in den zin, als in de klank der woorden beduide: wantde Wet heeft geen

ding volmaakt, maar de boven ingeleide béter hoop, door welke mentor

God genaakt. Omdat dan het bloed van ftieren en van bokken de zonden

niet kon wegnemen ; en dat de offerhanden , naar de wet geofFert, den Heere

niet behaagden; en dat zonder bloedftortinge geen vergevinge gefchiedcj

zag al dat offeren voornamentlijk op Chriftus , die zoude komen om den wil

van God te doen. De beftrijking van het bloed , verbeelde de kragt van

Chriftus dierbaar bloed , naar alle vier de winden ; en dat de volken van twe

paar wérelddelen, de hoornen van dien Altaar des heils , door het geloofzou-

den aangrijpen , en hunne behoudenis in zijne fchaduwe zoeken. En het

bloed aan den bodem van den altaar uitgegoten , dat Chriftus zijn bloed

aan den kruispaal zoude uitftorten. De zondbrandofferftier wierd buiten de

legerplaats door het vuir geheel verteert. Chriftus heeft buiten de poort

naar ziel en lighaam geleden , en zig zeiven aan God tot een offerhande , en

flagtoffer, een welriekenden reuk, overgegeven. Aaron wierdom de ligha-

. melijke onreinheid gewaffchcn. Chriftus, de énigften Heilig , dien het be-

taamde alle gcregtigheid te vervullen , is in denjordaanftroom vanJoannes

gedompelt. Aaron verfcheen met pragt en praal van aardfche luifter : maar

Chriftus vol gehoorzaamheid , verdienften , en geregtigheid , en metbloed

aan zijn gewaad befpat , is blank en rood , en draagt de banier boven tien

duizend. Aaron was met tijdelijke zalfgezalft : en Chriftus is van eeuwig-

heid af gezalft ; en in de volheid der tijd
, zigtbaar en gehoorlijk met den

Geeft Gods , toen 's Vaders ftem uit de ftarren viel. Aarons priefterfchap

ging door de dood tot anderen over : maar Chriftus , de Hogepriefter met
eedzwering , blijft eeuwig , en leeft altijt om voor de zijne te bidden,

HET







HEILIGE TAFEREELEN. ti?

HET 11. TAFEREEL.

Ndiendegramfchap van een koning, bijhetbruUeii

van een jonge leeuw word vergeleken ! Wat gelijkenis

zalmen maken van de verbolgentheid (oneigentlijk

zo genoemt) van den gehoonden HeereGod , Wiens
onbegrijpelijk Wezen, door geen vergelijking , van
den gefchapen menfch is uit te drukken? Na dat

Aiü-onden dienft van zijn priefterampt, met de toe-

bereiding van de eerfte ofFerhanden , had aangevaart
;

en de Heere God die pligtpleging , als zijn eigen Godsdienft , door het won-
dertéken van zijn vuir, dat het ofFcr op den altaar verteerde, genadig had
goedgekeurt ,

gingen twe zonen van den opperpriefter zig fchendig in een

ondaad te buiten , die wigtig genoeg was ,om ftraf van de Godheid
, wegens

het gefchonden altaar-regt , af te vorderen. Want Nadab en Abihu deden

vuir in hunne wierookvaten , en reukwerk daar op ,. en brogten vreemd vuir

voor het aangezigt des Hecren , dat hun niet was geboden. Ende een vuir

van den Heere uitgaande vernielde hen , en zij bleven voor het aangezigt des

Heerendood. Ende Mofes zeide tot Aaron ; Dit is het dat de Heere heeft

gefproken: Ik zal worden geheiligt in de gene die mij naderen, ende voor

het aangezigt van al het volk zal ik worden verheerlijkt. Dog Aaron zweeg
ftil. Hoe weinig quam de naam met de zaak van de jonge priefters over een

;

daar die van den énen een vorftelijke edelmoedigheid , en van den anderen

een vaderlijke eerwaardigheid infloot? Want de nieuwelingen al te wulplch,

en nog ongeoefFent in het werk van de heilige bediening , fpatten rukke-

loos uit. Zij brogten vreemd vuir, een vuir van walging voor den Heere;

en geen vuir (dat wonder-vuir als uit Gods hand ontfangen, of uit den he-

mel gelchonken , ofvan het Heilige der Heiligen of van het Verzoendekzel

gezonden, en dan van den altaar genomen) dat de priefter alledag, omniet

uit te gaan , met hout voede. Uit verfcheide gillingen omtrent hunne zon-

dige vermetelheid , is wel de waanlchijnelijkfte , dat die onbedreve altaar-

genoten dronken zijn geweeft, om dat terftond, wijn en fterken drank,

den priefteren , als zij in de Tent der zamenkomft zouden ingaan , en met

geen' onbefuisde harflêns tuflchen heilig en onheilig , en tufichen onrein en

rein mistaften , van den Heere is verboden. Waarlijk de overtreding van dat

paar Leviten , een zaak niet geboden , en daarom als ingewonden verboden,

wees zo vroeg , in het begin van hunnen dienft , de zwakheid en onvol-

maaktheid van dat priefterlchap aan. De zonde dan , of uit veragtinge , of

uitverfuim, of uit botte onwerendlieid, in eendommen ijver van hun be-

dwellemd brein
, begaan tegens God en zijnen dienft , wa;ir in de voornaam-

fte eer der Godheid beftaat, ontftak den toren des Heeren tot wraak. Want
een vuir ging uit van het aangezigt des Heeren , of uit den hemel , ofvan de

Godfpraak, of een vliegende vuirgolf van den brandaltaar of van hetreuk-

outer, enverteerde vernielde verllond hen, datze vandeftrafgloed, over
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het gehele lijf, in énen ógenblik , ftikdood zijn neêrgevcit,- dog niet tot

afTclie verbrand, maar als van den blixem, een geeftelijk lighaam, gelê-

braakt. De Almagtige God fmoorde hunne heillofe rookdienft door zijn

ontvlamt gelaat , en blufchte vuir met vuir : en Zijne Heilige Majefteit is een

verterend vuir, en een ijverig God. Op het verfchijnen van zo ontzaglijk

een wonderftraf, leide Mofès (als een weirligt , vloeiende van de God-

heid ,om alle tegenfprekers den mond te ftoppen) aan Aaron het woord van

het oordeel des Heeren uit: Dat de heiligheid en onveranderlijkheid van

dcnHeerewierdgeopenbaart, inhetftrafFen van de zondige priefters, die

toegang hadden tot Gods Hut, en den altaar bedienden. En dat de Heere

vangantfch Ifrael ook wierd verheerlijkt, dewijl het zag, dat Hij deover-

trcdinge in zijne gewijde niet verlchoonde , maar met het vuir van wraak te

keer ging. Tot een betoninge , dat doorde zware ftraf van die vroege mis-

daad tegens de offerwet, het gehele priefterdom, en al het toekomende

nageflagt, van zondigen mogten werden afgefchrikt. Tegen die kragtige

rede, zo vol van heilige zin cn zenuw, had Aaron niet in te brengen: de

man kikte niet een woord : hij ftond als onbeweeglijk , of van verbaaftheid,

of van vrees, of van droefheid , ofwegens die alle. Het zij hoe 't zij ; niet

te Ipreken in de zaak van God , en van zulk een belang , fchijnt een deugd

:

want hij kon de misgreep van zijn' zonen niet verdadigen, nogte over de

ongenade van God klagen, nogte iet op de geftrafte fchuld om de Heilige

Majefteit-quetfing zeggen. Zo dat 's mans ftilzwijgen te kennen gaf, dat hij

onderGods wijfe wil boog, en in zijn overtuigt gewiflè, het uitgevoerde

oordeel van den Heere, goedheilig en regtvaardig keurde. Die vuirige ge-

fchiedenis waarfchuwde , zo alle Leviten onder de Wet , als het koningklijke

priefterdom onder de genade , dat de Heere met vlammend vuir , een helfch

vuir, tot een eeuwig afgrijfen, wraak zal doen , over de genen die God niet

kennen , en het Wooi'd van zijne zalige blijdfchap ongehoorzaam zijn. De
dronkenfchap blufcht de kragt van de ziel uit. Een verkeerd reukwerk is

den Heere een grouwcl, en zulk een wierookbrand , als van énen die een af-

godzegent: want vreemd vuir voor het aangezigt des Heeren te brengen,

is met afgoderij bezwangert te wezen. Die dan den fclirik des Heeren weet,

fta af van alle ongeregtigheid. Een hartbrandende van Goddelijke liefde,

en vol van dankbaarheid voor de verloflinge inJefus Chriftus , waar in de
Heilige Geeft zijn vuir heeft ingeblafen, is het regte wierookvat om den
Opperften toe te zwaaien, en, door de bequaammaking vanGod den Va-
der, de erfTenis der heiligen in het ligt deelagtig te wezen.
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HET IIL TAFEREEL.
Oelen van zwadder zijn in de mond der godlofèil.

Hetgeen het roer is aaneenfclidp, en de toom voor
'het paard, is de tong onder de menlchelijkc leden.

Het is een klein lid, dog dood en leven zijn in haar

geweld: en ten quade gebruikt , is het een vuir , en
een wéreld van ongeregtigheid,die het gehele lighaam

befmet, en het rad der geboorte ontfteekt , ontfte-

_ ken zijnde van de hel. Onder alle de aangetekende

voorvallen van Ifraëls omfukkelende reis uit Egypten naar Canaan , is dat van

den misbruiker van het fpraaklid niet overgeflagen : waar door de kunft een

Tafereel uitlevert, welkers inhoud tot aan de einden der eeuwen zal duren.

Want een zoon, uit een Ifraëlitifche vrouw , en van een Egyptenaar
, gebo-

ren , met- een Ifraëlijt in het leger krakkelende , lafterde al vloekende uit-

drukkelijk den Naam. Waarom hij bij Mofes wierdgebrogt, en voort ge-

vangengezet, tot dat men wifte , wat de Heere zoude gebieden. Die tot

Mofes zeide ;
breng den vloeker buiten het léger uit , en die het hebben ge-

hoort , zullen hunne handen op zijn hoofd leggen , en daarna zal al het volle

hem fbenigen. Het géne Molês tot de kinderen van Ifrael zeide , en van hun,

gelijk de Heere aan hem had geboden, wierd gedaan. Bij welke gelegentheid

,

de Wet, tegen de vloekers van den naam des Heeren, is gegeven. Mofês wilde

die zaak zijn gezag niet aanmatigen, en meinde ongetwijfFelt, door een hei-

ligen ijver voor de eer vanGod genoopt, dat een gemene doodftraf voor

zulk een aartspeft al te gering zou wezen j dewijl het wortelwoord Lafteren,

eigentlijk betékent Doorboren , en dat zulx met de tong aan de Godheid te

dben,den Allerhoogften was in de kroon gevlogen , en vrij groter grouwelj

dan de ouders te vloeken , of een manflag te begaan. In zo haggelijk een ge-

val ontvouwde de Heere zijn welbehagen aan Mofes, en gaf het vonnis : waar

door alle aardfche mogendheden worden geleert , genade bij het regt te voe-

gen , en den hoon hun aangedaan , niet ftrafFer , als de misdaad van gemene
menfchen tegens elkander, te wreken. De vloeker dan moeft buiten het

leger worden gebrogt , niet langer waardig de menfchelijke bijwoninge , om
het quaad aldus uit het midden van Ifraël weg te doen : tot een voorbeeld

,

dat de honden , de toveraars , de hoereerders , de doodflagers , de afgoden-

dienaars , en al wie de leugen bemint en doet , buiten de Stad Gods zullen

zijn. Dat de getuigen hunne handen op het hoofd van den misdadiger lei-

den, diende tot beveiliging , dat zij hem hadden horen vloeken, en dat hij

daarom zelfs de oorzaak van zijn dood was, en regtvaardige ftraf droeg:

en dat de Heere togde gehele ftraf op den verwaten alleen wilde doen aan-

komen , om zijn volk wegens het gruwelftuk niet te verbrijfèlen : en indien

zij valfchelijk getuigden, dat het onnofel bloed dan op hunnen kop mogte
komen. Om de algemene legerfmet nu van de aarde uit te vagen , en het

fcherpregt over den godsvloek uit te voeren , was het gantfche volk uan
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den Heere benoemt, dat tot wraak gereed, den fchendtongvandenHd-

licren Naam des Heeren eeuwig fnoerde, en den laftermuil van het heiU

loos lijf met ftenenftopte. Het isèe diigten, dat op zodanigcn uiteinde,

oo^c^eween en tandgeknars zullen volgen : en dat de tong, die tot Gods

laffenngis misbruikt, uit eeuwige pijn. in den zwavelpoel, zal worden

gekaauwt, dat groter elende zal wezen, dan ofze op de aarde met een

oloeiende priem aan een paal was doorfteken, of ten hals uitgerukt, den

vloeker in het gezigt gefmeten. De verfchriklijkheid van deze gefchicde-

nis moet het Ifraël Gods doen uitzien, hoe om éne zonde, die één lid

misdoet , en op een onbegrijpelijke wijze van de ziel word toegeftemt,het

gehele L'ghaam word geftraft. Dat een ijgelijk dan lére , de tong , dat kleine

lid ,dat glibberige blad te bedwingen , het geen den raenfch door de fpraak

,

een hemelfche klank , van alle dieren onderfcheid,en boven alle fchepzelen

verheft; en niet gegeven is om den Schepper te vloeken , maar om God te

loven ,Die te prijfen is in eeuwigheid. Waarom men over dit werk van^od-

loosheid en wrekende geregtigheidjn heilige eerbiedigheid moet uitroepen

:

JaHcerc, Almagtige God, waaragtig enderegtveerdig zijn uwe oordelen

!
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Van Mofes Vierde Boek
, genoemt Numeri.

N het optrekken vanhet zware léger, was de Taber-
nakel des Heeren , de heerlijkheid van Ifi-aël. Want de
onzigtbare Godheid gaf, van boven de Verbond-
kift, een zigtbareftraal van hare tegenwoordigheid,

in een wolk bij dag , tot belcherming voor de hitte , en
ineenvnir bij nagt, daajrgeen vijaid door kon bre-

ken. En evenwel klaagde het volk ten eerften over

een kleine reis van drie dagen : het geen de Hcere ho-

rende, aan deii zoom van het léger ftrafte. Die brand was naauwlijx over,

of een bij een gerotten hoop , vlammende om vleefch te éten , maakte
het ondankbaar Ilraël ook luftig daar naar , ende het zeide ; het heugt ons,

hoe wij vifch , konkommers , pompoenen , parrei , ajuin en knoplook in

Egypten aten ; maar nu is het al Manna wat men ziet , en niet anders. Die

murmurerende taal maakte Mofes bitterlijk bedroeft van ziel ; zo dat hij

denHeere, om de dood, als om een gelchenk van genade bad, op dat liij

de elende niet langer mogte aanzien. De Heere beloofde redding , door

overvloed van vleefch , voor het qualijk te vrede en luftzieke volk , een

volle maand lang. Toen ging een wind uit van den Heere , en voerde opgc-

grepe quakkelenvan over zé, enftrooide die rondom het léger , een dag-

reilè herwaart en derwaart, omtrent twe ellen hoog boven de aarde. Ende

het volk opftaande verzamelde de quakkelen , al dien dag , den gehelen

nagt, en den gantlchen anderen dag j en de minfte hadden tien Chomers:

en zij fpreiden die voor zig uit in den omring van het léger. Het vleelcli

was nogtufïchen hunne tanden, en niet gekaauwt, of de gramfchap des

Heeren ontftak tegen het volk , en de Heere floeg het met een zeer grote

plaag. De Heere dan gaf, om het geween van het volk ,
quakkelen, niec

uit de zé zelf voortgekomen, of op nieuw gelchapen en vermenigvuldigt,

maar Hij bézigdede vleugels van zijnen wind. De overvloed van die vette
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en lekkere vogels was zo groot, dat de minfte gaarder tien Chomers ha^-

de. Men kan niet als bij giffing zeggen ; ofde Ifraëliten dat gevogelte heb-

ben gedroogt, of ingefouten, of in biefe korven gezet, of van een gelegt

om niet te ftiiiken: dog uit het grondwoord Uitbreiden ,moetmen beflui-

ten , dat zij het goed tragten te houden. Wie kan de blijde vaardigheid

melden , met welke de fcheurzieke lekkerbekken , als afgevafte en uitge-

hongerde menfchen, die om hunne vreeduft te voldoen hadden geweent,

op dat mallTe quakkelvleefch, gezoden, gerooft, ofgebraden, zijn aan-

gevallen ? Hoe gretig zij het hebben ingeflokt , en den hollen en gragen balg

daar mede opgepropt ? Maar och! het geen een zegen fcheen, verander-

de in een ftraf. Eer het quakkelvleefch nog door den flokdarm was inge-

gleden , wierd de Heere toornig op het volk , en Hij floeg het met een over-

grote plaag. Welke gefchiedenis overvloediger ftofverfchaft , als de fchran-

dere Kunfl ineen heerlijk Tafereel kan vertonen. Want hier lag 'er één ziel-

togende met de reutel in de keel. Daar braakten 'er één bijna het hart met
de quakkelbrokken uit het lijf. Ginder walgden 'er één tcgens de artzenij

aan , die de halsvriendin hem aanbood. Een die zijn tent niet kon beko-

m.en, viel onderweeg fchielijk voor over, en beet van pijn in het zand.

En wederom fuiflèbolde een ander, als van een dwarrelwind getroffen. En
eendoodftuip bekroop 'er énen, wiens overladen maag de keel te naauw
viel, en het quakkel-kaauwzel u it bei de neusgaten uitfpeuite. Terwijl een reex

quakkelvraten, die de bitterheid in hunnen luft hadden gevonden, en welkers

leven van de dood ten hals was uitgewrongen, metopen ógen,en gapende
monden ,daar de fchuimende zwadder van blaauw vergift en groene gal om
de tanden ftond , in de woeftijn Paran , naar en akelig op den grond lagen.

HET







HEiLiGE TAFEREELEN. iij

HET II. TAFEREEL
i lerlijk komt dit Tafereel , om de gewenfchte uit;

komft van het oogmerk, voor. De begeerte is niefc

de minfte eigenfchap van dc ziel, en daarom oneigent-

|lijk,dog niet onaardig gezegt,het hembd vandezel-

j

ve,dat de menfch als in de geboorte aantrekt, en met

f

de dood uitdoet. En voor alle menfchen is de hoop
' een fterke vertrooftinge in het lijden , en wel voorna-

- mentlijkalsze de belofte heeft van toekomende goe-
deren , en daar naar reikhalft. De Ifraëliten van deze hartstogt aangedaan , en
kennis hebbende van de belofte Gods , wegens de bezittinge van het land

Canaan, den aartsvaderen voor hunne afkomft: van den Heere hoogftate-

lijk toegezworen, en van hunnen getrouwen Leidsman , in alles dienaan-

gaande, ten vollen onderregt, verlangden zeer om te mogen weten , hoe
het met dat gezegenfte geweft des aardkloots was geftelt. De Heere God

,

kennende hunne gedagten , gebood Mofes , twaalf mannen van de voor-

naamfte , dc eerfte , de hoofden , uit elke ftam één te zenden , om het land

Canaan met rijp overleg te doorfnufFelen , te doorzoeken , te verfpieden , en
gelijk als met arendsogen te doorzien. Na de verkiefinge van het twaleftal

noemde Molès (of mogelijk had hij voor weinig maanden te voren genoemt,

wanneermen Amalek beoorloogde] Hofcheang , den zoon van Nun uit dé
ftam Ephraïm , Jehofchuang, door bijdoeninge van eenJod , de eerfte let-

ter van den Naam des Heeren , en verandering van ftipzerting. Waarmede
hij fcheen te kennen willen geven , datjofua, betekenende een behouder

,

ofheiland des Heeren, tot heil van het volk , van den Heere, vanWiende
goede uitkomft dei oorlogen alleen afhangt , voor het gevolg was beroe-

pen, en eer die reistogt aanging, in zijne bediening ernfthaftig wierd be-

veftigt ,om de Godheid en de menfcheid van den waren en énigen Vorft des

heils, met naam en daad in fchaduwe te verbeelden. Het ontbrak de man
Mofes niet aan wijsheid , om de reisvaardige in te fcherpen , wat zij op den

togt hadden waar te nemen. Want hij zeide tot hen : trekt zuidwaart henen,

en ftijgt ophet gebergte ; om het onderzoek met de digtftgelege en flegtfte

en een woefte en dorre landftreek eerft te ontginnen. En belchouwr hec

land , de lugt , de fteden , de vlekken , en de dorpen : als mede het volk

dat 'er woont, ofhetfterk, zwak, weinig ofte veel zij. Of het land goed

ofte quaad zij : en hoedanig "de fteden zijn, bemuurtof open. Of het volk

zigin légers ofin fterktens onthouwt. Ook hoe de grond van de aarde zij

,

vet of fchraal
, bofchrijk of bomeloos. Verfterkt u zeiven , en neemt van

de landvrugten. Met dat bevél wierd de reistogt , in het begin van den

wijn-oegft, bij de verfpieders ondernomen. En zij trokken op , en verfpie-

den het land, vandewoeftijnTfin, die langs het land Canaan loopt, af, tot

Rechobh en Chamath
,
grens-fteden van het beloofde land , toe , ten weften

en ten ooften. Zo datze van het zuiden ingaande, tot den noorder hoek
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ïLijn gekomen: ennietregttoe, maar ooftwaart afwijkende: en niet alle té

gelijk, maar bij paren, en één alleen, omgeenquaad vermoeden aan de in-

Woon'ders te geven. En dus hebben zij het güntfche land van het zuide tot

'het noorden, en van het wefte tot het ooften , door en door bezien. Zij

dieper ten zuiden inborende ,
quamen teHebron , daar lange grofgefpierde

menfchen, kinderen van Enak , een vermaarde landreus , waren. Zodat'er

na en voor de zondvloed reufen zijngeweeft. En Hebron eerft Kirjath-Ar-

be , de ftad van Arbe, de voorvader der onbefchofte, is omtrent het jaar na de

fcheppinge een duizend zeven honderd en zestien geftigt: alwaar die aarts-

geweldenaars , de welke over ijder een den meefter (peelden , als op de befte

plaats van alle land enlugt, hunnen zetel hebben nedergezet. Deland-uit-

vorfchers voortgaande in een dal, fneden een wijnrank met een trofch-drui-

venaf, dientwe mannen aaneen draagboom droegen: en zij noemden de

plaats Nachal-Efchcol.Druive-trofchdal: en zij namen ook granaatappelen

en vijgen. Men kan niet zeggen, of de reizers elkander in het dragen van

het overwonderbare wijngewas verpoosden. Maar mogelijk waren Caleb en

Jofua , de twe welgezinde en Godgetrouwe , die zig onvermoeit onder den

laft van de liefFelijke wijngaardvrugt vlijden. Na veertig dagen keerden de

twaalf overftens van den landtoets wederom . Ende voor Mofes , Aaron , en-

de dc gehele vergadering van de kinderen Ifraëls , te Kades , in de Woeftijn

Paran , verfchenen zijnde , deden zij een verhaal van hunnen handel , en

toonden de vrugten van het land. Maar gelijkmen uit de klaauw de

leeuw kent , konmen uit de vrugten
, wegens het land oordelen , dat

het daar bijna altijt lente en zomer was. De drie uitgepikte landgewaffen

gaven zulx overvloedig te kennen ; de zwaarlijvige Druivetrofch , de

vrugt des wijnftoks , de vorft der plantgewaflèn , die God en raenfch

verheugt: de purpere Granaatappelen, zwanger vanferpzoet en hartver-

quikkend fap: en de zoete Vijgen, een aangenaam voedzel, en een heil-

zaam tegengift , zo nut in de arczenij. Canaan was een land overvloeiën-

de van melk en honig, tarwe en garft, en wijnftokken, vijgebomen, gra-

naatappelen , en olijfbomen ; daarmenbrood in overvloed kon éten , en vol-

op van alles genieten. De ftenen waren 'erijfer ,en uit gebergte konmen ko-
per gieten. Herwas geen land als Egypten , alwaarmen het zaad met den
gieter moeft bewateren j maar een land van bergen en dalen , dat uit den
vroegen en fpaden regen des hemels dronk , en koren , wijn , en oli uitlever-

de, om in te zamelen, dewijl de HeereGod daar op gedurig een genadig
oog liiel. De Canaaniten

,
nakomelingen van Cham , en erfgenamen van de

vaderlijke godloosheid, en van de voorvaderlijke vloek, hadden dat land
zeven eeuwen bezeten. Maar de HeereGod had aan vader Abraham, voor
zijn zaad, dat land van deNijl af, tot aan den Euphraat toe, voorhenen al

belooft. Aldus wierden hemelfche zegeningen door lighamelijke goederen
afgebeeld. Want het land Canaan was een voorbeeld van den ftaat derKerk
onder het Nieuwe Verbond , en wees de ruft aan voor het volk Gods , daar
de Opperleidsman en Voleinder van het geloof, de Heere Jefus Chriftus,
tentrots desafgronds, het zelve hier met genade, en namaals met heer-

lijklieid, tot verzadinge van eeuwige vreugd, zoude inbrengen.
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HET m. TAFEREEL.
E zonde van Ilraël , om dat zijn verderf is uit hem , is

vafter door de pen van den Geeft befchreven, dan
of die met de punt van eenftale griffi ineendiamant-
klaauw was gegraveert. Dit Tafereel toont van dien

grouweleenkonftproefftuk,in fnode berokkenaars

van oproer met hun opgeruid muitge{pan ; die alle

fchielijkopquamen.maar nog raflèrhet hoofd door
ftraf onderhaalden. Korachde belhamel, het hoofd

der oproerige, van afgunft bereden, overhethogeen waardige gezag van

Molês en Aaron , en niet kunnende verduwen , dat zijne neven met dien

luifter langer praalden , trok Dathan , Abiram , endeOn , in zijn belang ; en

met twe honderd en vijftig Ifraëliten , mannen van aanzien , in het vloekver-

wantlchap gefterkt , ondernam zijn opzet. En zij ftonden te zamen tegens

Molês ende Aaron op ,
zeggende; Het is te veel voor u , de gantfche ver-

gadering is heilig , en de Heere is 'er midden in : waarom verheft gij u boven

degemeinte des Heeren? Die poging Icheen een glimp bij onnozele on-

kundige te konnen hebben. Want Korach was uit Levi , en Dathan , Abiram

endeOn, waren Rubeniten , uit de oudfteftam: waarom de eerfte op het

priefter-ampt vlamde , en de drij andere naar de oppermagt ftonden. Maar

het befluit des Heeren lag 'er tegen : want Aaron was van God tothogen-

priefter geroepen, en de geduurzaamheid van de heilige bediening aan zijn

geflagt alleen toegezegt : en aan alle de andere Levijten was de wagt van den

Tabernakel, met al zijn gereedfchap , bevolen. Derhalven was het nodig, dat

Molès voor de welftant van het gemeenebeft waakte , en zijn gezag niet liet

ondermijnen
, nogte het beroep van Aiiron venvaarloosde , en de eer van

den Heere , als een getrouw ijveraar , verdadigde. Zo dat de man plat voor

over op zijn aangezigt viel , en , buiten bedenken , den Heere ootmoedig

bad , dat Hij het onweir van dat oproer wilde doen bedaren. Voorder zeide

hij tot Korach en zijne bende: Morgen zal de Heere bekent maken , wie de

heilige zijn , die totHem zullen naderen. Neemt gij , en uwen aanhang , uwe

wierookvaten , met vuir en reukwerk , voor den Heere , en dien de Heere

verkieft, zal heilig zijn. ó Zonen van Levi ! is het u te gering den Taberna-

kel te bedienen , en knegten Gods en der gemeinte te wezen , en ftaat gij nog

naar het priefterampt? Gij vergaart tegens den Heere : want wat is Aaron?

Ende Molês zond om Dathan en Abiram , maar zij wilden niet komen , ende

wierpen hem met een vijandlijke befpotting , en verwijt van aangematigde

heerfchappij.fchampere woorden toe. De vergramde Molês zeide tot den

Heere , "Zie hun offer niet aan : ende tot Korach ;
verfchijn morgen voor

den Heere met de uwen , en wierookvaten , en reukwerk ; en Aaron ook.

Het geen de twe honderd en vijftig mannen deden , dog Korach , Dathan en

Abiram niet; mogelijk bevreeftvoor de goddelijke wraak, endereêrflag

vanNadab en Abihu indagtig. Toenverlcheende heerlijkheid des Heeren,

I i ende
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cndedeHeere zeide tot Mofes ende Aaron: Scheid u van hun af, Ik zal

hen in een tijdftip verdoen. En zij vielen op hun aangezigt, zeggende; ó

Sterke God der geeften van alle vleefch, als één man zondigt, zal dan uwe

verbolgcntheid tegens alle woeden ? DeHeere zeide tot Mofes: gebied al

het volk , dat het zig van de woninge van Korach , Dathan , en Abiram , af-

fcheide. Ende hij zeide tot de vergaderinge
; wijk van de woninge dezer

godlofe mannen af, en raak niet aan dat hen toebehoort , op dat gij in hunne

zonden niet word ingewikkelt. Wijders Iprak de Godstolk: Hier aan zult

gij weten dat de Heere mij heeft gezonden , en dat ik deze daden niet uit mijn

eigen hart voortbrenge. Indien deze meitfchen gelijk andere fterven, en met

zulk een bezoekinge worden bezogt ; zo heeftde Heere mij niet gezonden.

Maar indien de Heere een fcheppinge (een nieuwe zaak) fcheppe , en de aarde

haren mond open doe , en hen met al hun toebehoren opflokke , en zij le-

vendig ter helle (in het graf) nederdalen , dan zuh gij bekennen, dat zijden.

Heere hebben gelaftert. 'sMans rede was naauwlijx ten einde , of de aarde

fcheurde , ende haren mond openende , verflond hen met hunne huilen , en

allen man die Korach toebehoorde (behalven zijne zonen) en al het vermo*

gen. En zij daalden levendig ter helle, en met de aarde overdekt
, quamen

om van uit het midden der gemeinte. En gantfch Ifraël , ftaandc in een kring,

vlugte voor hun gefchrei , zeggende ; dat de aarde ons ook niet inzwelge.

Ende een vuir vanden Heere uitgaande , verteerde de twe honderd mannen

,

de reukofFeraars. VanHon is in het begin , en niet in het gevolg gemeld

:

mogelijk dat hij den fchrik en de vrede des Heeren begrijpende , ten inkeer

is gekomen, en het godloos gezellchap heeft verlaten. De Heere God, op
wiens wenk het gebergte gaapt, en de afgrond zig optilt, handhaafde zijn

eigen zaak , en temde denhoogmoed in het hollen ,om door zijne wonder-

bare fchepping van den opgefpalkten aardkloof , te voren nooit gezien

,

niet alleen aan Ifraël , maar aan de wijde wéreld de wet te geven : Raakt mij-

ne gezalfde niet aan , en doet mijne propheten geen quaad. De rampzali-

ge uitkomft van Korach en zijne aanhangelingen , moet alle nijdige oproer-

makers, die altijt op de hoge magten grommen, en het gemene volk, zo
buigzaam als wafch tot ondeugd , tor muiterijen met een bewimpeling ophit-

fen , ten voorbeeld van ftraf ftrekkcn , en de gehoorzaamheid léren. Dat
dan alle ziel

, ijder een , de uitftekende magten zij onderworpen : want daar is

geen magt dan van God ; en de mogendheden die 'er zijn
,
zijn van God ge-

ftelt. Men moet Mofes God , en Aaron de mond van Mofes laten ; op dat de

fchcurzieke booswigten , met hunne woningen niet in het ftof verzinken , en

de Heere in verbolgcntheid uitbrekende, het aardrijk met denbanfla.
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HET IV. TAFEREEL.

Uft iemand een wonder des Heeren te zien, die doé
hier zijne ógen open. Gelijk het onweir, na een ge
weldigezcftorm, nog in het ziedend engrimmend
pékel woed, fchoon de zuidewind, een onftuimia
voogd der lofle wateren, is gaan leggen : zo kon
llraelook, naliet oproer van den gefmoorden Ko-
rach en zijne verdelgde medeftanders, niet ruften
Want de gantfche vergadering der Idnderen Ifraëls'quam des anderen daags

, al murmurerende regens Mofes en Aiiron op de
been, en verweet hun de dood van het volk des Hecren. Waarom deHeere
tot wraak getergt, in het uitvaren van zijne gramfchap , door het woeden
van de plaag (hoewel Aaron gezwind, op den Raad van Mofo met zijn
brandend wierookvat

,
om verzoeninge te doen , in het midden dergemein

te üep) veertien duizend en zevenhonderd menfchen neder\'elde Op dat nu
m-aël als een onbefuisd paard , dat heeft geholt , het gebit niet wederom op
de kielen zoude nemen, zeide deHeere tot Mofes: neem voor ijder ftam
ene ftaf

,
van alle de overftens twaalf ftaven ; ende fchrijf den naam van een

ijgeUjk op zijnen ftaf, dogdennaam van Aaron op den ftaf van Levi Engii
zult die leggen in de Tent der zamenkomft voor het Getuigenis aïwaar ik
met u zal zamenkomen. En de ftaf van dien man zal bloeiën , den welken ik
zal hebben uitgekoren

:
en ik zal de murmureringen van de kinderen Ifraëls

regen mij ftiUen, met de welke zij tegens u murmureren. Mofes fprakdan
tot de kinderen van Ifrael

, en aUe hunne overftens gaven hem ^icn ftafvoor
hun elk, naar het huis van hunne vaderen , twaalf ftaven j onder welke ook
was de ftaf van Aaron. En Mofes leide die voor het aangezigt des Heeren in
de Tent van het Getuigenis. En s anderen daags weder ingaande, bloeide
de ftafvan Aaron voor het huis van Levi j want die brogc uit de knoppen
bloeftem voort

,
tot amandelen gezet. Toen brogt Mofes alle de ftaven van

voor het aangezigt des Heeren tot alle de zonen vanifraël uit, en zij zagen
het, en elk nam zijnen ftaf Ende Heere zeide tot Mofes ; breno den ftaf
van Aaron weder voor het Getuigenis, op dat die aldaar tot een téken van de
wederfpannige kinderen werde bewaart; zo zult gij een einde maken van
hunne murmui-eringen tegen mij, op dat zij niet fterven. Dat de naam van
Aaron op den ftaf van Levi wierd gcfchrcven

, gefchiede ,om dat het verfchil
over het priefterampt inhetLevijtifcheftamhuis, door den ondergano- van
Korach, was geeindigt. Maar op de andere ftaven ftondcn de namen van de
overftens, de eerftgebore, de hoofdmannen , dc welke hunne ftammen
verbeelden

;
en als die door dc verkiefing van den Heere waren voorbijge-

gaan
,
dat zij dan

, en een ijgelijk uit dc ftammen , van het pricfterfchap ble-
ven afgeweert. Met de nieuwe opgerezen zon openbaarde zig dc hecr-
üjkekragt des Heeren, wairt Mofes de ftaven van voor de Godfpraak af-
halende, ende tot alle de zonen van Iftaël uitbrengende, bevondmen dat

li 2 de
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de ftafvan Aaron aUeen bloeffem
voortbrogt , en amandelen droeg. Waarlijk

een drievoudig wonderwerk boven het vermogen van de natuur, dat een

dorreftokzoifderwortel, aarde ,
lugt en zon , binnen een etmaal met knop-

penuitbotte, bloelTemen fchoot ,
envrugtendroeg En waarom amande-

len ? Om dat die ftafmede van dat hout was : om dat de amandelboom de

terftevanaUebomen, en zelf in Loumaand bloeit, en ,door hare vaardige

eroei -een oneigen zinnebeeld is van het regt der eerftgeboorte :
enom

datdewlikkerheid in een priefter word vereifcht. Derhalven bezat Aaron,

de heilioe des Hccren , de nijd van alle ftammen ontwafTen, zijn amptm regt-

matiehcid, omdat hem dooreen zigtbare openbaring die waardigheidvan

den Heerewas toegekeurt: en daarom zou hij bloeien , en niet alleen hij

,

raaar ook zijn afkoraft, zijne zonen, die hem in der tijd in de hoogftate-

lijkebedieninge ftonden te volgen , en van de Joodfche Meefters
,
de

bloemen van het priefterdom worden genoemr. Op het fpoor van Aaron,

zullen alle de geeftelijke priefters , het koningklijke priefterdom ,
het heilig

en verkregen volk, de aangenome eerftgebore, de regtvaardiggemaaktc in

het Nieuwe Heiligdom, die geen deel hebben aan het aardfche Canaan van

dezevercrangkelijke wéreld, en welkers erfFenis de HeeredeGod Ilraelsis

tot in alk zalige eeuwigheid ,op dat fpoor zullen zij ,
in weêrwil van hun-

ne bittere wrevelige en tegenfprekende vijanden, welkers nek een ijlere

zenuw en welkers voorhoofd koper is , bloeien als de leliën ,
groeiën als

de palmbomen , hunne wortelen uitfchieten als de cederen op Libanon ,
en

pal ftaan als eikebomen der geregtigheid ,
ja in den grijfen ouderdom vrug-

ten draaen. Aiirons luifter , van den Heere gehandhaaft ,
ftond m top

;
en

hij praalde als vorft van alle priefteren met volle heerlijkheid voor uit
;
dog

niet als in fchaduwe , een voorbeeld ,dat opzigthadde op den groten Hogen-

priefter]efusChriftus, den zoon van God , niet geworden volgens de wet

van het vleefchelijke gebod , maar naar de kragt van het onvergangkelijke

leven. Die van Pharifeen , Sadduceen,en ander adderen-gebroedzel is ver-

volo-t
,
benijd en tegengefproken : maar de hemelen doorgegaan zijnde,met

eer en'heeriijkheid is gekroont. En daarom is Hij deBoom des levens, in het

midden van den lufthof Gods, wiens bladeren, de vrugten van zijne ge-

hoorzaamheid en verdienften, zijn tot genefinge der heidenen.

HET
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HET V. TAFEREEL.

It Tafereel vertoont wederom een wonder, hoedé
I Heere God, die voorhenen het brood uit den kope-

j

ren hemel gaf, nu wederom het water, uit de ijfere

aarde, in de fteenrots uithouwt. Wanneer de kin-

deren vanifrael, indeeerftemaandvanhetveertig-

fte jaar na den uittogt uit Egypten , hun verblijf in

j
de woeftijn Tfin te Kadelch hadden genomen

,

• waren zij wel van land en lugt , maar niet van aart

en zeden veranderd, want bij gebrek van water aldaar, als de dorft hen
overviel, brak het oude ongeduld , met tegenfpraak, verwijten muitge-

zindheid , weder op ; en bij een vergadert zijnde tegens Mofes en Aaron

,

zeiden zij ; Och ofwij waren omgekomen , toen onfe broeders voor het

aangezigt des Heeren den geeft gaven ! Waarom hebt gij ons in deze

woeftenij gebrogt , op dat wij en onfe beeften zouden fterven ? Waarom
hebt gij ons uit Egypten doen optrekken , ende ons gebrogt in deze

fiioodfte plaats, daar men niet kan zaaien, en die geen vijgenboom, of

wijngaarden , ofgranaat-appelen voortbrengt ? en daarenboven is 'er geen

water om te drinlcen. Toen gingen Mofes en Aaron van het volk naar

de deur van de Tent der zamenkomft , ende plat voor over op het aan-

gezigt nedergevallen zijnde, is de heerlijklieid des Heeren hun verfche-

nen. Ende de Heere zeide tot Mofes : Neem den ftaf , en vergader het volk,

gij ende Aaron uwe broeder , ende fpreekt tot de fteenrots voor hunne ógen,

zo zal zij water geven, endegantfche menigte en hare beeften zullen drin-

ken. Mofes dan nam den ftaf van voorliet aangezigt des Heeren , ende hij

en Aaron vergaderden de gemeinte voor de rots-fteen , ende hij zeide toe

hen : Hoort gij wederfpannige , zullen wij voor u-lieden water uit deze

fteenrots hervoor brengen ? en zijne hand opheffende ,
flocg hij twemaal

met de ftgfop de fteenrots , en daar quam veel water uit , zo dat het volk

en de beeften dronken. Aanftonds was 'er water in overvloed , daar men-

fchen en vé hun dorftig hart aan konden ophalen, en den brandenden dorft

lefTchen. Want de Heere klonk verfche bronnen uit de fteenrots , enfprin-

gende water-aders uit de keifteen.Hij brak de landklip open ,zo dat uitzijn

buik een lopende rivier met volle vaart over het droge dorre henen vloeide.

Hij laafde zijn volk met béken in de woeftijn , en belchonk zijn erfdeel met

verquikkendeftromen in de wildernis. David, op dit en op het voorgaan-

de gelijke wonderwerk het oog hebbende , heeft daar van gezongen : De
Heere kloofde de rotsftenen in de woeftijn. En wederom; dat deGodJa-

cobs den fteenrots veranderde in een watervloed , en den keifteen in een wa-

terfontein. Tot dat wonderwerk toe, was het ftantvaftige en gelovige ver-

trouwen van Mofes en Aiiron, op den Heere God, in het gehoorzamen

van zijne bevelen, ongekreukt gebleven ; maar toen wankelden de helden.

Waarom de Heere God aanMofes en Aaron het inkomen in het beloofde land

Kk ont-
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ontzeide: enhun beide deweêrfpannigheid , en het vergrijp aan het twiftwa-

ter teRadefchinde WoeftijnTfin, even voor hunne dood d.ehenindat

zelveLwegnarr.. voorógenftelde.Men
behoeft nu mjverle^^^

nrnldaetoepaffir^- op dezen fteenrots, als ook op die mHoreb, te zoe-

ken SgSS^^Ïe;^^^^^^
Sedic. aandeCorinthicrs: De Steenrots was Chnftus:datis een aft

wend voorbeeld van Meffias.In het lied van Mofes word God een fteenrots

genoemt,omZijnftanthaftigheid,geduurzaamhadenonveranderh,k^^^

Enin dien zeiven adem verweet Godsknegt het weerfpann.ge Ifrael
;
dat hi,

der^Lsfteenvediet,diehenihadgeteelt;endenGodvergat,d.ehemhadg^

baart Dit is de Steen,de Steenrots,van de bouwl.eden.deJoodfche meefters,

die opdenftoelvanMofeszaten,verworpen;maartot
een hoofd des hoeks

geworden.EnwederorndezelveSteen4iedehoofdheerrchapp,,entepletter

klinkt,en toteen groten bergword.die de geMe aarde vervult. Dezerots,

endefteenrots opHoreb,eenbergaan de voetvan S.nai,waserts-ftofe^^^^^

Chriftus isdegrondfteen. de beproefde de koftebjke en de vafte hoek-

fteen, van den Heere in Zion gelegt. De heerlijkheid des Heercn werkte

de waterkragt in de fteenrots , en de wolkkolom ftond boven Horebs rots

OpChriftus ruftedeGeeftdesHeeren. Mofes lloeg op de rots voor Ifrael.

Chriftus, de rotfteen des heils, is onfchuldig om onfe zonden geflagen.

De rots wierd voor gantfch Ifrael een fontein van overlopend water tot

lelTching vandelighamelijkedorft. Door de dierbare kruisdood van Jefus

Chriftus , is ereen fontein geopentvoor het huis van David envoorde m-

woonders van lerufalem, tegens de zonde en ongeregtigheid ;
tot vervul-

ling der belofte van den Heere , die heeft gezegt: ik zal water gieten op den

dorftigen, enftromen op het droge. Ik zal mijn Geeft uitftorten op uw

zaad, en mijn zegen over uwe nakomelingen. En zalig zijnze die dorlten

naar degeregtigheid ,want zij zullen verzadigt worden. Diedan uit de gee-

ftelijke SteenrotsJefus Chriftus drinkt, zal in eeuwigheid met dorften. En

die in dien fteenrots , den uitverkoren en dierbaren hoekfteen
,
de grondllag

vanapoftclenenpropheten gelooft, zal niet befchaamt worden, en eeu-

wiglijk een levendige fteen aan Gods gebouw verftrekken.

HET
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HET VL TAFEREEL.

Ergens word opregte trouw gevonden. De kraf^ti

van de zondige verdorventheid vanhetmenfchdom,
word in het volk van Ifraël op het allerklaarfte be-
fpeurt: want met hemelfche weldaden overladen,
door vaderlijke roeden getugtigt, en uit onbegrijpe-
lijke gevaren gered , en daarenboven met beloften
van toekomende goederen verfterkt , keert het tel-

kens wederom tot de voorgaande boosheid , en geeft

een proefftuk van zijn verkeerden aart. Dog de goedertierentheid des
Heerenword, op de klagte van boetvaardige zondaars, op de belijdenis

van de misdaad, en door het gebed van een getrouwen voorbidder, met
een hulpmiddel te»en de ftrafvan het quaad , uit den hemel geopenbaart : en
zo goed is God, die menigvuldig vergeeft. De kinderen van Ifraël van den
berg Hor , op denweg naar de Biefezé , om het land vanEdom voorttrek-

kende, wierden op de reistogt, die hun lang en ongemaklijk viel, verdrie-

tig ,
kleinmoedig , en onverduldig , en het oude ongeloof vol ongehoor-

zaamheid borrelde van nieuws weder op. Want zij Iprakenlos uit, murmu-
reerden onbefchaamt weg , en zeiden tegens God en tegens Molès: Waar-

om hebt gij ons uit Egypten doen optrekken, op dat wij in deze woeftijn

zouden fterven ? Hier ontbreekt brood , en daar is geen water, en oniê

ziel walgt van dit zeer ligte brood. Och, dat Egypten met dc vleelchpot-

ten , en al de lekkere toefpijs , lag hun nog zo na aan het hart ! Zij vreesden

quanfuis voor de dood , daar niet te vrelèn ftond , en klaagden over de zelve

aan den MagtigenJacobs , die hen in het leven behicl. Zij vergaten herope-

nen van de fteenrotlèn , en ftaken uitzinnig met broooddronkentheid en af-

keer dc walg van het lang genoten Manna, dat hemels koren, het brood

der magtigen, als een ligt, gering en flcgt ding, van weinig kragt cn voed-

zel , dat niet kon verzadigen. Hierom zond de Heere onder hen vuirige

flangen, die het volk béten , waar van 'er véle ftorven. De Aartsregter , die

metdejuifteweegfchaalinzijnoppervierfchaareen regtvaardig vonnis velt,

ftrafte de zonde der veragtinge van het Manna, en van de murmureringen

tegensHem en zijnen knegt met flangen
,
vuirige flangen , flangen die fchuif-

felende piepende en biefènde béten, en een brandend vergift ten driepunti-

gen cn lillenden bek uitwaaflèmden , dat 'er de dood van veel volk op volg-

de. De Schrift noemt die flangen Seraphim van de branding, dc vuirvcrf,

de gloed , de beet ofblafing : welke naam fommige goede engelen ook dra-

gen, hoewel alle dc engelen Gods, klaarheid envuiren vlammende eigen-

jfchap zijn dcelagtig. Het is niet nodig , die krongkclendc flibbcrigc cn bog-

tigellangcroedentot een bijzondere foort tc bepalen , nademaal de meefte

flangen met fchubben en fpirfe tongen en dodelijk vergift zijn gewapcnt, en

verlcheide , met hunnen moord-adem alleen , dc menichen fchielijk konnen

afinaken. Maar het fcliijnt, dat deze brandflangen, door den Heere God,

Kk 2 of



t32 HEILIGE TAFEREELÊR
ofuitLibyë, ofuit Ethiopië , ofuit andere héte landen, in de dorre wöe-

ftijn onder de murmureerders gezonden , allerfelft vergiftig zijn geweeft

,

nadathethondgeftarntevanhet kreeftvuir op het vinnigfte was ontfteken.

Om dien jammer der elendequam het volk tot Mofes, enzeidc; wij heb-

ben gezondigt , om dat wij tegens den Heere en regens u hebben gefproken,

biddcnHeeredatHij de Hangen van ons wegneme: en Mofes bad. Toen

zeide de Heere tot Mofes : maak een brandilang , en zet hem op een ftang , en

wie gebeten , dien aanziet , zal leven. Mofes dan maakte een kopere flang, en

ftelde dien op een ftaak, en als iemand van een Hang wierd gebeten, en de ko-

pere {lang aanzag , bleef hij levendig. Die Hang was van koper , van geftalte

als een brandflang, gemaakt; mogelijk uit een kopermijn van Phunon, en glad

geflepen, om in het leger alom gezien te konnen worden. Het koper is een

onrein ,
droog .ftinkend en fchadelijk metal , de groene en vuile roëft onder-

hevig, en gelijkt met de glimmende en vuirrode verf naar vuirigc flangen:

zo dat 'er een wonder in het wonderwerk was , en dede blijken , dat de Heere

door een tcgenftrijdig ding de dodelijke béten der flangen genas. Om nu

dat aangeboden goed te genieten, moeft men de kopere flang aanzien, dat

het gelovige vertrouwen op den Heere , waar in men had gewankelt , infloot.

Die kopere flang is na zevenhonderd en dartig jaren van Hiskia , de vroom-

fte koning die ooit op den troon vanJuda zat , óm het afgodifcli roken der

Ifracliten ,
verbrijfelt , en Nechufchtan , van koper , een koper ding , van

de nietigheitdererts-ftofïe genoemt. Buiten alle twijfel, heeft het opregten

van de kopere flang den Heere Jefus Chriftus afgefchaduwt , het geen de

Mond der Waarheid zelfverklaart : Want gelijk Mofes de flang in de woeftijn

heeft verhoogt , alzo moet deZoon des menfche verhoogt worden : op dat

een ijgelijk die in hem gelooft, nietverderve, maar het eeuwige leven heb-

be. De gelijkenis is in de verhoging gelegen, en nier verder als tot het oog-
merk van de zaak te trekken. De verhoging van de flang, op een verheven

veldtéken, verbeelde de verhoging van Chriftus , uit kragtvan den vloek

der donderende Wet, aan het kruishout geklonken. De kopere flang had de
gedaante van een flang, en geen flangevergift. Chriftius gezonden in dege-
lijkheid van het zondige vleefch , is zonder zonde. De flang befl:ond uit flegc

mötal. Chriftus had geen gedaante nogte heerlijkheid. Doormiddel van de
flang wierden de doodbeten der flangen in de Ifraëliten geheelt. Onder de
vleugelen van Chrifl:us, de Zon der geregtigheid,is genefing. Het gebeten
Ifraël wierd naar het lighaam genefen. Maar die door dezonde tot ter dood
toe naar de ziel zijn gewond , en denHeere Chrifl;us aannemen , dien heeft

hij.doordeartzenij van zijn bloed, magt gegeven om kinderenGods te wor-
den. De flang was opgeregt , om van het gantfche leger der Ifraëliten gezien
te konnen worden. Maar de verhoogde Chriflius is doorhet oog van het ge-
loofaan te fchouwen, zo wijdde zon verrijft: en zinkt. Het koper is het klin-

kenftedermetallen. Maar de boettrompét van het Evangelium word naar
allevier de winden gefl;eken, met het geluid van den gekruifl:enen verheven
Chriftus

:wend u naar mij toe,en word behouden, ó alle gij einden der aarde l
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HET VIL TAFEREEL.

Elkens levert de huishoudingc Gods omtrent zijn

volk, onder het geleide van Mofes, wonderen uit

,

die alle te zamen , als een onfchatbaar koortapijt, van
boven tot beneden met Godlijke voorzeggingen

,

nutte wijsheid , cn leerzame geichiedeniflèn , aan een

hangen. En hoe fel de vijanden als wilde dieren daar

tegens wroeten , en Ifraël zelfs niet opmerkt, en een
propheet , gelijk een wankelend riet , door een draai-

wind van dwaasheid , heen en weêr word geflingert , en het zo niet meint , en

zijn hart het aldus niet denkt, nogtansftaatderaadvanGodvaft, Hij doet

zijn welbehagen , en verkondigt van het begin af het einde , en van ouds hef

de dingen die zullen gebeuren. Wanneer de Ifraëliten , Sihon den koning der

Amoriten, enOg den koning van Balan , hadden te ondergebrogt
, enzig

op de grenfen der Moabiten nedergeflagen , klonk de mare van hunnen ze-

ge , Balak , den koning der Moabiten , vrij wat onzagt in de óren , en zeer be-

vreeftvoor de grote kragt van Ifrael , ontbood hij Bileam van Pethor aan den
Euphraat uit Syrië ,

op dat hij Ilraëlhem ten gevalle zoude vervloeken. Dog
Bileam weigerde te komen. Toen zond Balak wederom een aanzienlijker

gezantfchap, met belofte van grote fchenkaadje, en Bileam trok mê , die

van Balak wierdopgewagt. Om nu Balak zijn oogmerk te doen bereiken,

wierden 'er zeven altaren gebouwt, en zeven ftieren en zeven rammen ten

brandoffer bereid , en dat tot driemaal toe. Dog Bileam , in wiens mond de

Heere zijn woord leide (volgens het fchrijven van Mofes door Godlijke

openbaring) zegende Ifrael in plaats van te vervloeken. Waar over Balak zo

toornig wierd , dat hij zijne handen te zamen lloeg , en tot Bileam zeide j ik

heb u ontbodenom mijne vijanden te vloeken , en in tegendeel hebt gij die

driemaal gezegent : en sebood hem voort te vertrekken. Bileam antwoorde

;

hebbe ik aan uwe boden niet gezegt , indien Balak mij zijn huis vol zilver en

goud gave , zo zoude ik het bevél des Heeren niet konnen overtreden , of

goed ofquaad uit mijn hart voortbrengen ? Wat de Heere zal fpreken , dat

zal ik fpreken. Dog nu ik thuis kére , zal ik u raad geven , watditvölkaan

uwvolkindelaatftedagen zal doen. En een hoogdravende voorrede van

zijn eigen heerlijkheid , overluid , vooraf hebbende laten gaan , om zijne

voorzegging te groter gezag bij te zetten, hief hij aldus aan: Ik zal hem
zien, maar nier nu: ikzalhemaanfchouwen , maai* niet nabij. Een Star zal

uitJacob voortgaan , en een Scepter zal uit Ifrael opftaan , die zal de palen

van Moab verbreken , en alle de zonen van Seth verdelgen. En Edom zal

een bezittinge , en Seïr een bezittinge voor zijne vijanden wezen : want Ifrael

zal kragt doen. En Eén uitJacob zal heerfchen , en den overgebleven uit de

ftad verderven. Die deze woorden van de voorzeggende zegen over Ifrael

fprak, was Bileam, dezoonvanBeor.waarfchijnelijkvoordevermaardfte

waarzeggerom duifterheden te ontvouwen alom bekent, en gewoon zig

LI van
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van toverij te bedienen, en uit viiilewinzugt genegen om Ifraël te vloeken,

en zekerlijk een godloos menfch; dewijl hij van twe Godgezanten met die

vlak is gebrandmerkt , dat liij den loon der ongeregtigheid lief had , en door

dcverleidingevandenloon is henen geftort. En hoewel hij zig zeiven niet

zonder uitbrommende hovaardij opvijfelde, nogtans wilde de Heere zijn

zegenrijk raadbefluit over Ifraël , door Bileams mond doen propheteren. Nu
komen énio^e vijanden rondom Ifraël voor, onder de benaming vanMoab,

Seth (dat een eigennaam van een naburig volk fchijnt) Edom, en Seïr, als

voorbeelden van de gezwore vijanden van Chriftus en zijne kerk , met een

zinfpcling op David, die de Moabitentemde ,
cijnsbaar maakte , en voor zijn

wafchpothiel, en de Edomiten tot zijne knegten ftelde. Waarom 's mans

ooriogs-daden als in énen bondel beknopt worden bij een gevat. Dog David

is in die zaak , maar als een voorbeeld van een voortreflijker perzoon , die het

alles zou vervullen ,aan te merken. En al het géne in alle tijden , van Gods hel-

den, door de oude overwinningen, tegens de vijanden van den ftaat van

Ifraël, isuitgcvoert, moctmen geefklijk en niet letterlijk verftaan , en heeft

degrootfte zegepraal van den Meflïas voorafgelchaduwt. Want God is de

Koning vanouds af over zijn volk, die verlolïïnge werkt in het midden der

aarde. En daarom zou Ifrael , dat van den Heere wierd gehandhaaft , en het

ijfere juk van Egypten had afgefchud , kragt doen , en de opkomende forflè

vijanden het hoofd bieden, en als met hoornen van eenhoornen ftoten , en

overwinnen, en groeiende fterkcr worden. En zulx gefchied zijnde , dan

zou 'er Eén, met nadruk en bij uitftekentheid , namentlijk een nakomeling

uitJacob heerfchen : het geen volkomen opzigt heeft op den Heere Chri-

ftus, die de Magtige Jacobs is, de wortel van Ifaï, en eerder als Abraham
j

en regt hebbende tot de kroon, de Koning over het huis van Jacob zoude

wezen , met een heerfchappij van eeuw nogte grens bepaalt. Dezen Koning

der koningen , en Heere der héren , zal al het godlofe overfchot uit de zon-

dige fteden , dat op het fpoor van Moab de afgoderij van Baiü-peor koeftert

en aanhangt, t'enemaal vernielen. En dewijl hij heeft alle magt in hemel en

op aarde, kan geen vijand den donder van zijne mogendheid wederftaan:

want liij moet als overwinnend Koning heerfchen, tot dat hij alle vijanden

onder zijne voeten legge. Waarom men met een heiligen ijver, naar de

vcfvullinge van die voorzegging mag verlangen , en uitroepen : Och,
wie Zi\l leven, als God dit zal doen

!
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HET VIII. TAFEREEL.
It Tafereel moet niet ftrekken ,om de óoen

, met lod-
derüjke dartellieden rot ongeoorlofde vermenoinge

,

te doen drijven; ofom jeukerige óren, met een be-
geerte naar meirminnezang

, te kittelen; of om een
vlam, tot onkuifcheid in het hart aan te fteken.
Maar men moet het aanmerken , als een waarfchu'
Wing

,
om voor onreine luft te fclirikken ; en als een

wraaktoneel
, waar op de Heere regtvaardige ftraf

oefFent; en als een verflindende draaikolk in de zé van de wéreld, om geen
fchipbreukaande ziel te lijden. Bileams reistogt, en Balaks ver'wagtinge
voor hun beide vrugteloos afgelopen zijnde , ging elk zijns weegs: dog de
eerfte zekerlijk met een broeineft van vuile gedagten , dat adderen zou voort-
brengen. HetGemenebeftvanIfraël in de'woeftijn omzwervende

, had de
twe en veertigfte en laatfte verblijfplaats te Sittim , in de landftreekd'er Moa-
biten genomen. Van welke gelegentheid de deurtrapte Bileam zi» bediende,
enBalak rade, den kinderen Ifrads een oorzaak van ovcrtredint^e tekens'
den Heere te geven, met hoereren, en afgodifch offer te éten. DatheiUoos
onderwijs greep ftant, het aanftooriijk voorworp had voortgang, enifrael
verflingerde al te jammerÜjk op uitheemfche fchoonheden, en hoereerde
met de dogteren der Moabiten. Die liftige vleifters , uit 'er aart afgeregt op
lonken, laggen, kulfen, ftrelen, en boordevolle fchalen fchuÜTiende te
fchenken, en al wat weelde queekt, en dat ongctwijfelt meefl bij gemi»
tortshgt

,
onder het bevende geluid van fchuiftrompet en trom , en cymbef,

fleuit en harp
,
of hakkebord , kornet , viool en luit , en brommende onkels

gevolgt van maatgezang met trippelen, fpringen en danffen, vervoerden
het geheiligde Ifracl in een zé van vuile welluft, en veranderden het volk,
tenoorlop opgewaflèn (tot razens toe door hare minnetreken betovert) ia
een gezelichap van verwijfde mannen , die het hoofd balfTemden , de hairlok
poederden, en de Moabitinne mijter onder de kin toeknoopten. Toen her
werk zo ver was , namen de fnode dartele vrouwlui haar Ilag waar , en no-
digden het volk tot hare offerhanden , het welke at , ende voor hare (roden
boog. En dat was de uitvinding van Bileam, die met het voornemen van zijn
vloek niet hebbende konnen uitrcgten,het voorfpoedige Ifrael, door de min-
nepijl van geile dogters ogen , naar lijfen ziel wift dubbel te fteken. Waarom
de Heere, fchriklijk vertorent , tot Mofes zeide : Neem alle de hoofden van
het volk, en hang die op voor den Heere, regens de zon

, op dat de héte
gramfchapdesHeerenvanIfraëlwerde afgekeert. Het géne fchijnt te beté-
kenen alle die vorften , dewelke deelgenoten der godloosheid waren, het
zij door eigen overtreding, of door toelating

,
gunft , en al te flappen tegen-

ftant omtrent anderen : om dat de Heere , de fchuldige geenfins onfchuldig
houdende

, de grote zo min als de kleine wilde verfchonen : en om datMo-
fes tot de regters van Ifrael zeide; een ijgelijk dode zijne mannen, die zig
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aan Baal-peorhebben gekoppelt. En zubc moeft gefchiedenvoorden Heere,

naar Zijn welbehagen, en tot Zijne heerlijkheid j
tegens de zon, op den

lieten dag , in het openbaar , dat het ijder een kon zien , en tot een fchrik van

anderen: toteenbetoninge, dat het oordeel van het huis Gods begon, en

dat de zonen eerft, en de flaven daarna moeften geftraft worden. Geduren-

de dieftormquamZimri, een Ifraëlijt , de zoon van Salu, een overftevan

een vaderlijk huis uit de ftam Simcons , alle fchaamte en eer met de vrelè

Gods uitgetrokken hebbende , en brogt Cosbi , een Midianitin , de dogter

van ZureenMidianitifch prins, voorbij zijne broederen , in het gezigtvan

Mofes en de gantfche vergadering, terwijl die al fchreiende, voor de deur

van de Tent der zamenkomft , de gaandegramfchap Gods zogten af te bid-

den. Maar als Pinehas, de zoon van den hogenpriefterEleazar, den god-

vergeten zag, rees hij uit het midden van de menigte op, greep een fpiets

ftapte hem in de hoeretent na, en doorftak hen alle bei: en toen hiel de

plaag op. Niemand moet het afmaken van Zimri (die met zijne medege-

brogte boelin in het leger den Heere hoonde , om zijne broeders tot geil-

heid aan te prikkelen) den zoon des priefters tot een lafterklad aanwrijven

,

oftot een voorbeeld in gevolg trekken: de man ftrafte het openbaar zon-

digende paar, niet uit eigen beweging, maar door het gegeven bevél van

Mofes ; en als een voorganger , van hemelfch vuir ontfteken , ijverde hij

den ijver des Heeren , om de gramfchap Gods te verzoenen. Men vind niet

uitgedrukt , waar in de plaag over het volk beftond : maar om dat de zon-

de van Ifraël was een vuir , dat tot het verderf toe verteerde , is de naafte

giffing , dat de afgodifche hoereerders of van de peft , of door het vuir

Ichielijk zijn gcftorven. Het misbruik van Gods overvloedige gaven was

de wortel , waar uit de verbode fnoepluft fproot ; en Ifraël , op het fchijn-

fchone lokaas van ligtveerdig vrouwvolk verlekkert, volgde dat zinneloos

na, gelijk een os agter den llagter. De onkuifcheid is een kanker, die ver-

giftig zaad fchiet : en een adder , die eerft door het oog in den boezem
fluipt , daarna in het hart kruipt , en eindelijk in de ziel fteekt. De voeten

van een vreemde vrouw , van een hoer , dalen naar de dood , ende hare

treden houden de helvaft. Die een hoer aanhangt, is eenkerkfchendervan
zijn eigen lighaam , en van God : en die de welluft volgt , is levende geftor-

ven. Maar die nugter, wakende, ftantvaftig, onbeweeglijk, en altijt over-

vloedig in het werk des Heeren , de vuirige pijlen van den bofen op het

fthild van het geloof uitblufcht, zal de kroon van het leven ontfangen.
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HET IX. TAFEREEL.
Een fchepzel komt bijna weerlolèr in de wéreld
dan de menfch, die gemeenlijk al fchrciënde word
geboren, en zonder énig oorlogs gereetfchap vol-
groeit. Daarentegen is de leeuw, de koning van
het viervoetige gedierte , met kies en klaauw , tot
vermelen en verderf, vreeslijk uitgeniflj de adelaar
de vorft der vogelen, met een roofbek, en klaaii-
wen en llagpennen verzien ; en de liftigeveldflano-

toet een fpitfe tong, en klevende fchubben, en doodlijk ven^ift van God
gewapent. Waar uit een ftraal vloeit, dat de menfch, van den Al^oeden
Vader tot zagtmoedigheid gefchapen , naar geen bloed moet dorftcn En
het blijkt met, dat Gods volk uit zig zelve lufthebbe gehad in de moord-
dadige krijg. Maar, volgens dit Tafereel, word van lH-aël een oorlog
ondernomen door het gegeven bevél van den AUerhoogften , de Hcere
van dood en leven, Die de wraak op zijne tegenpartijen doet wederke-
ren

, ende zijne haters vergeld. Want de Heere zeide tot Mofes : Neem
de wraak der kinderen Ifraels van de Midianiten, en daarna zult m] tot
uwe volkeren worden verzamelt. Niet dat Mofes lijfhaftig behoefde te
veld te trekken, maar dat de hoon des Heeren , de afgoderij, metdever-
leidinge van de gevaUe Ifraëliten, uit de Midianiten gefproten, onder zij-
ne regering moeft worden gewroken. Want de Heere had al te voren tot
Molegezegt; handel vijandelijk met de Midianiten , ende verlla hen De
reden nu, waarom de wraak de Moabiten, welkers dogteren ook de hoer
hadden gefpeelt

,
met eerft trof, fchijnt te wezen , dat de Midianiten

fchuldiger waren, enBileam, als de koppelaar van Cosbi en het afgodi-
khe hoerendom, hadden aangehouden : en dat de Moabiten

, hebbende
maar uitftel van wraak, wanneer de maat van hunne zonden vol zoude
wezen, en hun uiteinde gekomen, wel te regter tijd van een overwinnend
oorlogs-vorft zouden worden geftraft. De woorden van den Heere , Wreek
met wraak, begrepen de zekere overwinning ^ en die verkregen , enden
Midianiten hun fchendig ftuk betaalt gezet zijnde , om met een voor-
oorlog den grondflag te leggen tot het innemen van het landCanaan, en
dan zou de heirtogtleider van Gods volk, de fchrik van het omleggende
onbefnedendom

, als met de kroon van eer op het hoofd
, zeeghaftig

fterven. Mofes dan zeide tot het volk : dat zig mannen uit u rot den ftrijd
toeruften, om de wraak des Heeren aan de Midianiten te doen. Het moe-
iten mannen wezen, ijder als een punt van ftaal, uit louter hart gefcha-
pen, en voHlagen met oorlogs-geweir verzien

, bequaam om onder de
bamer des hemels te dienen , de wraak des Heeren uit te voeren

, Zijnen
hoon te wreken, en de afgoderij te ftrafFen. En duizend zulke helden
moeftmen uit elke ftam kiefen

, affonderen, en ten oorlog uitzenden.
Aldus hongen blonk de zegekroon Ifraël in het oog. Op het gebod

Mm volg-
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volgde de daad : want twaalf duizend mannen , van top tot toon met

krijgstui<> toegeruft, wierden uit de twaalf ftammen, de duizenden van

Ifrael, om ten ftrijd te trekken ,
opgelevert. Zulk een vliegend leger was

groot genoeg om forflc vijanden het hoofd te bieden, en die afgodifche

bij één*gerotte fcharen in hetfchild te varen, en Madian in een bloedbad

te zetten: want de Almogende is aan geen magt gebonden, en kan den

wrevel van zijne erfhaters kneufen, en de overwinning aan zijn volk geven.

Wanneer nu alles klaar was, zond Mofes de heirkragt, en Pinehas, den

zoon van Eleazar den zoon van Aaron den priefter, henen om te vegten

,

met de heilige vaten, de trompetten des geklanks in zijne hand. Het is

duifter om te ramen; ofPinehas als veldheer optrok, of als gewijde krijgs-

gcnoot en hoofdtrompetter, om het gezag over het heiligdom te voeren

,

en het volk aan te moedigen , en een hart in het lijf te blafen: en waarom

'er, buiten de gewoonte van die tijd, een priefter, of een zoon van een

hogepriefter zelfs zoude ftrijden , ofeen heirleger aanvoeren : en waarom

'crvanjofua, den nieuwgewordcn opperbevelhebber, wecrgadeloos in

bcquaamheid , en wiens gezag door de waarneming der veldheerfchappij

konde bevcftigt worden, niet word gewaagt: en waarom Mofc en Elea-

zar, daarna zonder Jofua, het zegepralende leger tegemoet gingen. Dog
men zou de ftrijd tcgens de Midianiten , als een bijfonder voorval konnen

aanmerken: en dat Jofua, of zig toen in den geeft bereide, om het ge-

bied, na de dood van Mofes , overliet algemeen aan te vaarden , en gro-

tere daden uit te voeren : of dat de man door een zware ziekte was over-

vallen, of dooreen zaak van nog groter belang opgehouden: ofdatMofe

den nieuwgemaakten veldheer niet wilde wagen , en buiten gevaar hon-

den , op dat hem niet mogte gebeuren , waar door Gods volk een leids-

man zoude moeten derven. En dewijl deze zaak het wéreldlijke ende het

heilige, den ftaat ende den Godsdienft raakte , was Pinehas, die een proef

van zijn ijver had gegeven , welke hem tot geregtigheid van geflagt tot

geflagt in eeuwigheid is gerekent , mans genoeg , om het werk met de uit-

geleze manfchap af te hakken. Bij het vlammende zwaard , en de blixe-

mende fpiets van het volk dat Gods oorlog voerde
,
voegden de klinken-

de trompetten , de gedagtenis voor het aangezigt des Heeren hunnen God,
om de uitgetrokke fcharen tot het aanvallen te nopen , en de vijanden te

verfchrikken , en met een gebroken geklank de neerlaag toe te graaien

;

het geen niemand beter pafte dan den onverfchrokken ijveraar van Gods
eer. In zulk een welgefchikte llagorden, als een ij fere korft ftaande, ftre-

den de Ifraeliten tegens de Midianiten
, gelijk de Heere aan Mofês had ge-

boden , ende zij floegen alle de mannen dood
, namentlijk die zij in den

ftrijd gevangen kregen. Want buiten bedenken hebben 'er véle de vlugt

genomen , die daarna tot een ontelbare menigte , als de fpringkhanen op
het veld , zijn uitgedijt. Wanneer nu hier de koppen der vijanden rolden

,

daar hunne afgekapte leden Üingerden , en ginder het reutelende bloed der

rompen uit de lillende aderen al fpringende en fijpelende den grond der

aarde verfde , rukten de overwinnaars , over de ftapels doden flibberen-

de, met digte drommen voort, en verlloegen de koningen der Midiani-

ten,
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ten, Evi, Rekem, Zur, Hur, enReba. Deze vijf, de knapliandiafté
in het oorlogen

, waren vorften ofkoningkjes , die , na de dood van Sihon
den koning te Hesbon

, den welken Moles had gellagen , als koningen re-
geerden, of zigals koningen hadden opgeworpen, en een fmal gebied
hadden, waarfchijnlijk den Amoriter in den oorlog regens den konino der
Moabiten voorhenen cijnsbaar geworden , en als karbonkels aan ''zijne
kroon gehegt geweeft, en op de oorlogsbaan, regens het puik der twaalf
ftammen van Ifraël, waren uitgekomen. In die ftrijd van de goddelijke
wraak, wierd Bileam de zoon van Beor, niet zonder de godHjke voor-
zienigheid ook met het zwaard gedood. Het fchijnt dat die ftokebrand
van quaad

, gelijk een weifelende en loerende vos alom op voordeel
hengelde; en moedig op zijn raad , waar door vier en twintig duizend
Ifraëhten waren omgekomen, nog wat grouwelijks zogt te ondernemen

,

en met een zijn loon daar voor re ontfangen. Te voren had de booswiec
gezegc; Godaanfchouwtdeongeregtigheid nietin jacob, nogte ziet de
boosheid in Ifraël: en daarom konde hij hem niet vloeken. Maar kennen-
de de verzonne zonde der Ifraëliten, wilde hij de kans nog verder watten

^

of hij een vloek op hun mogte doen kleven , en hun een ander quaad'bc-
rokkenen. Dog hij, die den regten weg hadden verlaten , en den loon der
ongeregtigheid liefgehad, en onder de vijanden Gods geleefc, is onder
de zelve met het ftaal omgebrogt. Hij had een kuil gegraven, en hij is 'erm gevallen: zijn moeire is op zijn kop weêrgekeert, en zijn geweld op
zijnen fchedel nedergedaalr. Zo dat hij

, volgens zijne voorgaande wenfch^
mijne ziel fterve den dood deropregten, en mijn uiterfte zij gelijk het zij-
ne

,
niet is geftorven

: maar gelijk een grouwzaam voorbeeld van den gods-
vloek Judas Ifcarioth

, die zijn Heer en Meefter heeft verraden , het inge-
flokte goed met zijn verwaten bloed heeft uitgefpogen ; God heeft het uit
zijnen buik tot een eeuwig afgrijfen uitgedreven. De vijf afgodifche vor-
ften, trots op den vleefchelijken arm, als of zij de Ifraëliten zo wel door
hun geweld zouden overheren, en levendig inflokken, gelijk zij hen te
voren in het net der liftigheid hadden ingewikkelt en betrokken

, lagen
gezwind als met een feifle nedergevelt. Voor de aloverwinnende wraak
Gods konden de vijanden van Gods volk niet beftaan : zij fmolten als

wafch voor het vuir. De Heere God was aan Jacobs regterhand
, Hij heefi:

die koningen op den dag van zijne toornigheid verflagen
, Hij heeft regt

onder de heidenen gedaan. Hij heeft Madian vol dode lighamen gemaakt.
En daarom waren de oorlogsmannen van Ifraël , fterk in kragten gelijk de
eenhoornen, met den blixemftraal van hun heirfpits

, gelijk een ftaie wind,
door den nek en ftrot der vijanden henen gevlogen, en in de ruimte ge-
ftelt; en met zege het zwaard in de fchede kerende

, genoren her heil des
Heeren. Die Ilag krenkte Midian aan de ziel, en trofMoab met een dood-
fchrik aan het hart , en was van geen minder gewigt , als toen held jofua
agter Amalek met zijn zwaard her zat. En die zege was als een voorbode
van toekomende overwinningen , en voorfpelde , dar Ifraël in volgende
tijden deCanaaniren de wieken zoude fnuiken, en het beloofde landzeeg-
haftig innemen en bezitten. Daar benefFens kon die wraak-overwinning

Mm 2 aan
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aan de gelovigen in Ifraël een fterke vertrooftinge eride verzekeringe ge-

ven, dat de Heere God hunnen God was, en dar Zijne belofte, aan vader

jaco'b gedaan, Ik ben met u. Ik zal u behoeden, want Ik zal u niet ver-

laten ,ook tot hen behoorden ; en in hun , en in hun zaad , en in alle erftiako-

melingcn, zonaarhetvleefch, als naar hetgeloof, zoude beveftigt worden.

HET





r
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HET X. TAFEREEL.
Gt deze fpreuk hoog, dat de dankbaarheid als eert
deugd word geprezen, en de ondankbaarheid gelijk
een ondeugd verfoeit, wantzulx ftraalt uit hetfche
merbgt van de natuur. En dat zulx van de leeer
hoofden der twaalfduizend Ifraëliten, na den ftrijd
tegens de Midianiten

, was begrepen , bleek uit hunne
vrijwiUige gift. Het was een wonderwerk van dert
..^i^^re, dat zulk een handvol volk uit Ifraël, de Mi-

diamten met hunne vi)f vorften verfloeg. Als nu binnen het leger al het
roofgoed yankleding, vellen, hair, en houtwerk, en goud, zilver, koper
Ijler, tin en lood, door water en vuir was gezuivert, en de veroverde menfchen
en heeftenm twe geüjke délen , de éne helft voor de oorlogsmannen en de
anderehelftvoordegantfchevergadermg van Iftaël, waren verdeelt , en dat
Mofes het vijfhonderdfte

,
endehet vijftigfte gedeelte daar van, voor den

Heere had afgelcheiden
, ende aan Eleazar den priefter ge^^even ten dienft

van de Leviten, die de wagt van den Tabernakel des Herren waarnamen •

toenquamendeoverftenvanhetléger, de kornellen , en de hopmannen tot
Moles

,
ende zeiden

;
dat 'er in het overzien van de monfterrol niet één man

van het krijgsvolk wierd vermift. Om deze reden brengen wij een ofFerhande
des Heeren een ijder dat hij in hetroven van goud heeft konnen krijgen , als
een Ichenkelfieraad

,
een armband , een vingerring , een oorbagge , ofte borft-

gordel tot verzoeninge van onfe zonden , voor het aangezigt des HeerenZo dat die helden hun garen niet offerden
, nogte hunne netten rookten en

hunne kragt met voorhunnen god hielden ; maar erkenden.dat dc Heere hun
het zegerijke oorlogs-zwaard had in dc hand gegeven. Daar bcneffens waren
21J in hun gewilTe overtuigt

, dat zij veel hadden verbeurt , met de Midianiti-
khe bekende vrouwen

, de oorzaak , en de fteen des aanftoots van de bega-
ne zonde, en de overgekomen plaag, te verfchonen: waarom IVlofes , hun
ontmoetende, in zulk een verbolgentheid voor weinig' dagen was uitgeva-
ren. Zo dat die offergaaf was als een ftil gebed , om hunne misdaad afte bid-
den; en zij aldus vrijwiUig, met hand en mond en hart , een dubbele offer-
hande van verzoeninge en dankbaarheid den Heere toebrogten : tot een be-
toninge, dat zij het gene, het welke zij als uit de hand des Heeren hadden

. ontfangen, ook wederom in zijne hand nederleiden. Het offer-gefchenk be-
ftond in zeftien duizend zeven honderd cn vijftig fikelen goud. De oudheid
maakt de regte kennis van de zwaarte duifter. Ook kanmen wegens de on-
kundige geboorte van die edclfte ertsftoffe , met^een zekerheid fpreken : en
om dat Arabifch of Libyaanfch goud al het andere in deugd ver re boven
gaat

,
IS de waardij ofte de fommc van dat goudoffer , naar de gangkbaarheid

vanhethedendaagfche geld, niet beftiptelijk te begroten. Dog het is van
weinig belang het mindere uit te vorlTchen, wanneer het meerdere, waar
mdezaakbeftaat, word uitgedrukt; en dat was het milddadig oiïèrgeven

N n voor
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voordenHeercvandegezaghebbersoverhetlegervolk aUcen. De gemehe

Lgsluihaddendaar toe niet dewaardi, van énen penning toeybrogt. Als

SofesendepriefterEto den rooffchat van de hoofdlieden der dui-

zenden ende der honderden hadden
ontfangen, brogten zij dieninde Tent

derzamenkomft, ter gedagtenis van de kinderen Ifraels voor het aangezigt

des Heeren Met geen groter zegekroon , waar voor aUe laurieren zwigten,

enbijwelkezij verwelken, konden de overwinnende offeraars worden ge-

kroont,
dewiilhunoffermetdeheildgeplaatswierdverheerlijkt, en aldaar

toteeneédagtenistekengeftelt. datdeHeeregenadig aanzag en dedank-

baarheidbovendegiftverhefte. AUe de krijgsoverften offerden goud , het

kofteUikfteenbeftcndigftemetal, nademaal het befte den Heere toekomt;

nietom datGod iet, ofte goud, het welke vergaat, behoeft ;
want al het

oefchapen , de wéreld ende hare volheid is het Zijne : maarom dat de Heere

aan dankofferhande heeft een welbehagen : en de betuiging vandankbaaAeid

kon door geen beter ftof, dandoorduurzaam en dierbaar goud zigtbaarlijk

cefchieden. De befte dingen worden bij goud vergeleken, endoorhet zel-

ve betekent, onder welke de dankbaarheidvan
denmenfch voor God is de

voornaamfte. En daarom komt het goudvan Saba voor, dat m de volheid

der tijd, niet alleen op een lighaamüjke , maar meeft op een geeftlijke wijze,

aan den waren Salomon, denZoon des Konings, den Heere der heerlijk-

heid, tot een dankoffer, voor de verloffinge van aUe zonden en vijanden,

zoude worden toegebrogt. Waarom deze gefchiedenis tot vermaning, op-

wekking, en een voorbeeld ftrekt, om den armen zondaar, die met als

dankbaarheid aan de Godheid kan toebrengen, tot dank, en eeuwige dank

te nopen , op dat de menfch Gods volmaakt tot alle goed werk volmaakte-

lijk zij toegeruft: en de Kerk, de Koningin, aan de regterhand van ha-

ren Koning, fta in het fijnfte goud van Ophir.

HEI-
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HET EERSTE TAFEREEL
Vm Mofes Vijfde Boek, genoemt Deuteronm'mm.

Iet te onregt word het Vijfde Boek van Mofes het

Verhaal der Woorden genoemt : om dat de voor-

naamfte wetten en geboden,met bijdoening van éni-

ge andere regten en inzettingen, voor die genen de
welke , toen de Wet op Sinai wierd gegeven , of nog
niet waren geboren , ofom hunne jongkheid niet ver-

ilonden , in het zelve zijn begrepen. Zulk een goede

'zaak mogt niet alleen andermaal worden verhaalt,

maar kon ook voor de óren van een ftug volk, dat telkens den onweg
op wilde , niet te dikwils herzegt worden. Hierom riep Mofês gantlch

Ifraël bij een , de hoofden der ftammen , de oudften , de amptbeden , en

alle man. Aanftonds openbaarde zig een wonderwerk , dat 's Mans ftcm

van duizend duizenden wierd gehoort , zo als door de kragt Gods , het

volk ten gevalle , meermaal was gefchied. De Heere onfe God , zei-

de Molês , heeft op Horeb met ons een Verbond gemaakt. Met onlè

vaderen (te weten die in Egypten zijn geftorven) heeft de Heere dit Ver-

bond niet gemaakt. Want de vaderen hadden voorheen het Verbond des ge-

loofs, endevandenMeffiasj maar niet van de Wet, die navierhonderd en

dartig jaren, van Abrahams roepinge uitUr der Chaldeen, is gekomen. Te
regt dan zegt de Godstolk , met ons , die voor Sinai hun twinrigfte jaar niet

hadden bereikt, en tegenwoordig zijn en leven. En hij noemt de voorwaar-

den, in de Tien Woorden befchreven, het Verbond; om dar God in deWet
voorftelt, waar in het Verbond tuflchen Hem en zijn volk bcftaat. Vanadn-

gezigt tot aangezigt heeft de Heere gefproken, datis, duidelijk, klaar, ge-

meenzaam , en zonder tuflchenbode , met een onderfcheidentlijk begrijp

en gehoorvan woorden. Bij welke gelegentheid Mofes zijn ampt als Midde-

laar ontvouwt. En daar op de Wet , op den berg , uit het midden van het

vuir, derwolke, ende der donkerheid, aan de gantfche menigte gegeven

,

Nn 2 ver-
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verhaalt; niet volkomen met de zelve woorden, maar met énige tufïchen-

zetting, en van de zelve zin: op dat Ifraël den Heere zoude vrelen, en zijne

aeboden ten allen dagen onderhouden. De Heere, de énige eeuwige en ware

God, de Scheppervan hemel en aarde, de God van het verbond met de va-

deren aangegaan , de Wetgever en Spreker, toont in de voorrede , door de

verloffinge uit Egypten , degrond van zijn Godlijk regt , en Ifraëls pligt ; en

geeft gezag aan zijne geboden. Om dat 'er geenGod is dan Een , wil Hij geen

afgod,die een niet in de wéreld is,met gedagte,meining,agting,ofte daad.voor

zijn overaltegenwoordig en eeuwiglevend aangezigt gedogen. Men moet
geen gebeitelt ,

gefchaaft , gedraait ,
gegraveert ,

gefmeed , of gegoten beeld

,

nogte gelijkenis maken,van iet dat in den hemel,op de aarde, ofte in het water

is, om daarmede geeftelijk te hoereren: wantdeHeereisGod de ijveraar,

die den hoon in de ouders en in de erfiaakomelingen ftraft , en genade fchenkt

aan de onderhouders van zijne liefde , de bron der gehoorzaamheid. Die

denNaam des Heeren, en al waar door de Godheid word verftaan
, ijdel,

ligtveerdig , te vergeefs ,
onnodig , zonder eerbiedigheid , ofte valfch , in ded

mond ofte met de hand opheft , zal de wraak des Almagrigen niet ontkomen.

Men heeft den Sabbathdag met heilige ruft, gelijk voorhenen is geboden,

voor den Heere God , op Zijn voorbeeld na de fcheppinge , te houden : en

kinderen en dienftboden, ook vreemdelingen en beeften, tot geen werk

toe te laten, ter gedagteniflè van denuittogt uit Egypten door het Godlijk

Alvermogen. Daarna zijn de ouders te éren , en met liefde , eerbiedigheid

,

gehoorzaamheid en hulp , als te overladen , ten einde de beloninge der leng-

te van dagen daar op volge. Voort
,
geen doodflag te begaan. Het egte-

bed niet te bevlekken. Geen diefftal te plegen. Geen valfch getuigenis re-

gens zijnen naaften (dat elk menfch is) te fpreken. En eindelijk word de ge-

dagte,de geduurzaamheid, en de toeftemming van de begeerte, omtrent
de vrouw , het huis , den akker , de knegt ,de meid , den os , den ezel , en alle

debezittinge van zijnen naaften , met herhalinge verboden. Waar uit blijkt,

dat de Liefde, de koninginne der hertstogten , de band der volmaaktheid

,

het einde des gebods , de ziel van het geloof, en de vervullinge van de Wet,
het énigfte en het grootfte is , dat God van den menfch eifcht. Om welke
aangelegentheid Mofes tot Iftaêl zeide : Gij zult den Heere uwen God , met
uw gantfche hart, en met uwe gantfche ziel, en uit al uw vermogen lief-

hebben. En deze woorden zullen in uw hart zijn : en gij zult die uwe kinde-
ren infcherpen als gij zit , gaat , legt en ftaat. En gij zult die op uwehand , en
tot voorhoofdfpanfelen tuflchen uwe ógen binden , ende op de poften van
uwe deuren fchrijven. Het geen betekent ; datze door gedurige vermaning

,

overdenking, en betragting mogten wezen , als diep ingeflagen prikkels en
nagels, gegeven van den énigen Herder.

HET
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HET IL TAFEREEL»
Et is aanmerkelijk, dat de Hebreeuwfche Werk-
woorden geen eigen tegenwoordige tijd hebben , en
in de voorleden en in de toekomende worden ge-

bruikt, om de onbeftendigheid van al het onder-

maanfche aan te wijfen , en dat de Heere der heir-

fcharen de beurten der dingen wiflelt. In de huishou-

dinge Gods komtJofua de zoon van Nun hiervoor,

die, gedurende de veertigjarige reistogt in dewoe-
ftijnc , benefFcns Caleb den zoon van Jephunne , had volhard den Heere
zijnenGod na te volgen, en onder de duizenden van gantfeh Ifrael , als een

tintelende ftar, uitgeblonken. De Heere nu hadde tot Mofes gefproken:

om uw vergrijp , aan het twiftwater te Kades in de woeftijne Zin , zult gij

over dezejordaan niet gaan, nogte dit volk in dat land inbrengen , maar

het zelve van tegen over aanfchouwen , ende dan fterven. Mofes wetendcj

dat de Geeft Gods hem had gemaakt , en dat de adem des Almagtigen

hem had levendig gemaakt , en dat de menfch naar zijn eeuwig huis moet
gaan , antwoorde den Heere : Dat de Heere , de God der geeften van alle

vleefch (die het leven, den adem, en alle dingen aan allen geeft , en de ge-

ver is van alle geeftelijke gaven) énen man over deze menigte ftelle. Hij

droeg niemand van zijne, nogte van zijne broeders zonen voor, latende

de verkiefing aan God over , en verzogt een leidsman van bequaamheid

,

die de harten en de zinnen van de menfchen.kcnde , en wift waar toe elk be-

quaam zij ; een man , magtig om den laft der heerfchappij te torflcn , die

uit en in kon gaan , in oorlog en in vrede voortrekken en gebieden , en de

heirlegers aanvoeren en afbrengen ; een herder van het volk. Waar op de

Heere aan Mofes belafte , Jofua de zoon van Nun , een man in wien de

Geeft der wijsheid was , te nemen , ende hem voor den priefter Eleazar , en

voor de gantfche vergadering te ftellen , en in het openbaar aan te fpreken

,

niet als een dienaar gelijk voorheen, maar als een vorft over het volk Gods •

in zijne plaats , en bevél te geven , te onderwijfen wegens de manier van

regeren , om de algemene zaak regens den vijand dapper uit te voeren , het

volk in hunnen pligt, en in den godsdicnft ijverig te houden; en met de;

oplegging der handeti van zijne heerlijkheid , gezag ,
zagtmoedigheid en ne-

derigheid
, op hem te leggen ; ten einde de nieuw gehulden Heirtogticider

,

van heilig enonheiliggekent,geagt, bemint, en ontzien, van gantfeh Ifraèl

rnogte worden gehoorzaamt. Na dat dit kort te voren door Mofes was uit-

gevoert , en dat de dag van zijne dood naderde , wilde de Heere zelfs die

zaak hoogftatelijker bekragtigen
,
op dat Hij Jofua in het aanvaarden van

het zwaarwigtig ampt zoude verfterken , en door Zijne tegenwoordigheid,

het gezag van den geftelden Veldheer , bij het volk doen gelden. DerhaU

ven zeide de Heere tot Mofes ; roep Jofua, ende ftaat in de Tent der za-

raenkomft (namenriijk in de voorhof voor de deur , want de priefters alleen

O O mog-
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• A.r^r^f ina ianl oD dat ik hem bevél geve. Het welke gefchiede.

1 oen v^""
^ ^ ^. voorzeide in een voorrede de ongehoor-

^L^/IZl^MM volk: en gaf Mofesde ftofop

Sn het L ed enbelafte hemdattefchnjven,
op dat wanneer véle qua-

denerbtnaa^wt^^^^^^^^^ ""T''^'
een onver" eetbare getuige ,

tegens de kinderen van frael zoude antwoor-

den En^oort gebood H.)]üfua den zoon van Nun, ende ze.de: z,jt

fterk end hebgoedenmoed', want gij zult de k.nderen van Ifraelm het

fand iiren' en, ^t .khun heb gezworen; ende Ik zal met u z.,n. Woor-

den Xnkra|t , kto , en nadruk'. DeHeerezelfmoed.gdeJofuaaan om

h t gewigt vak het gebied kloekmoedig op te nemen. Door de dubbele

anmal^ van de twe Hebreeuwfehe woorden van éne betéken.s
,
Kloek

en S^k tl wezen, toonde de Heere, hoe klem en nedeng Jofua van z,g

gemaakt, nademanl hij tot de moeiiel.,kfteheerfchapp.) was ber^^^^^^^

de hardnekkigheid van het volk tegen Mofes , ,a tegen God zelf, had door

en door gezie'n , en als de grote krijgsman ,
op den donder der vorften m

Canaan, ftond.nteboren. Maar kiene nood de laftmoeft Jofua tot luft

worden De toezegging van den Heere, dat h>) de man zou wezen
,
d.e

Ifrael in het toegezworen land zoude inbrengen ,
Was overkragng om de

moeilijkheid van het gebied te verligten, en de (chnk voor alle v.janden

we- te nemen , en aan de overwinning niet te twijfelen. En tiog te meet

om de flotrede des Almagtigen: ende Ik zal met u wezen: dat is, altijt

bijzijn, nooit afzijn, begunftigen, helpen, onderfteunen inet zege be-

kronen, en gedurige voorfpoed geven, thuis en buiten alle de dagen uws

levens En zo God voor is, wie zal tegen wezen? Aldus is Jofua, niet

uit zuettot ftaat, nogtc door de wufte gunft der wifpeltunge gemeente,

Opperbevelhebber van gantfch Ifraël geworden, en door den mond des

Allerhoogften ter heerfchappij beroepen, en ingewijd. Een eer, nooit op

zulk een wijze énig fterH.jk menfch te beurt gevallen; waar voor de kro-

ning van alle aardfche koningen , met goud en parlen en edelgefteente

zwfct: eneenGodftaatfi, waar voor de pragt en praal ,
van al wat kronen

op den tulband draagt , moet wijken. Dat nu de deugd is haar eige beloon-

fter,enharenbezitter met hetgoede kroont,bleekin Jofua in wiens fchoot

het lot van de hoogfte bediening bij ommezwaai van wéreldlche zaken

rolde ; dat evenwel niet is te vergelijken bij de heerlijkheid in het onbeweeg-

lijk koningkrijk , alwaar de tijd van de eeuwigheid zal worden verOonden.
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HEILIGE TAFEREEL

HET IIL TAFEREEL.
' An het begin hangt het einde ; want aan degehoorté
isde doodvaft. Gelijk geen twc zonnen aan den he-

,

melden aardkloot befchijnen, zo konden ook twc

j[
Oppergezaghebbers van gelijke mogendheid den

1
1

Itaatvanlfraël niettefFens beheerfchen. Dog de on-
dergang van Mofes baarde groter droefheid, als dc

^^^^H^m^ opgang van Jofua, vreugd. Deprikkelvan dedorre
_ dood had den man Gods geileken; waai-omdeó^en
der Ifraeken waren vol tranen

, de harten van hun alle vol zuchten en de
zielen van een ijder vol droefheid: en dit Tafereel fchijnt nog na véle
eeuwen een rouwkleedaan te trekken. Alsdedeugd overeind ftaat , word-
ze van de n^d bcgnmt, maar het gezigt ontnomen zijnde, nagefchreit
en gezogt. De gantfche landvlakte van Moab was een dal van tranen en dewédom vand het geween, gejammer, gekarm, en misbaar, maakte een
rouwgalm

,
die met handewringen , hair uit trekken , voor de borft te lla in

en de klederen te fcheuren
,
de lugt verxailde , en op het -eftamte fteuite-

want Mofes was verfcheiden: het had den Heere behaagt, een leidsman
over zijne kudde te verwekken, en dien ook van zijne poft af te loffcn
Dezen Hebreeuw is, in het jaar twe duizend driehonderd en drie en zeven-
tig na de fcheppinge

, uitAmramenJochebed, inEgypten, overfchoon
geboren van Pharaos dogter, Mofcheh, Uitgetrokken (namentlijk uit
het water) genoemt, hoflijk in alle wijsheid onderwezen, en van haar ten
zoon (dat hij heeft geweigerr) aangenomen. In drie vecrtige délcn beftond
sMans leven: en is, zonder twijfel, immiddclsin het ecrftc als kroon-
prins en veldheer tegens de Moren gelukkig gebmikt. Toen om het ver-
ilaan van een Egyptenaar (ten einde zijne broeders mogten verftaan, dat
God hen door zijne hand zoude verloftèn) vlugtende naar Midian .trouwde
hij Zippora

,
den dogter van den priefterJethro , en hoede des zelfs kudde

,

dwalende door woeftArabië enongaftvrijé boffchen, terwijlhij dewerkcn
Gods van het heel-al veertig jaren naarfpoorde, tot dat hij, door de ver-
fchijninge van den Heere in een braambofch

, Heirtogtleider van de kinde-
ren Iftaéls, omhenuitdeverdrukkingeteverlolTen, wierdgeftelt. Inden
dienft van den Heere den God der Hebreen zijnde , voerde hij zijn laft tc^en
Phai ao enEgypten als een held uit , met tékenen en wonderen in tien pla-
gen, van Bloed, Vorfchen, Luifen, vermengd Ongedierte, een Vépeft,
Bladderzwcren

, een Hagel met donder en vuir
, Springkhancn , een taft-

barcDuiftcrnis, endeNeêrilag van al het ecrftgeboren. Door het geloof
ftapte hij met zesmaal honderd duizend man door de Biclêzé , terwijl de ba-
ren fteil overeind ftil tot muren ftonden , en ondernam de vcerti<'jarioe

reistogtindewoeftijn. Op zijn gebed maakte hij te Mara door een hout
het bitter water zoet. Hij zat als regter, bouwde een altaar , en van heili-
gen ijver gaande , verbrak liij de Tafelen der Wet. Hij ftond altijt in de bres,
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148 HEILIGE TAFEREELEN.
tulTchen denHeere, en tufllhen het volk, voor het welk hij de zorg in

%\]n hart droeg , zelf met gevaar om gefténigt te worden , als het baldadig

murmureerde, ofzig fchendig in afgoderij vediep. En is God in de roede

gevallen , en heeft om genade gebeden , en die verkregen ; het zij de hemel

Manna daauwde, de wind quakkelen nederftorte, of de fteenrots water

uitgoot. Hij, geerne vergevende , bad voor Aiiron, den werkbaas van het

goude kalf, en ook voor Mirjam zijne melaatfche zufter. In veertig dagen

heeft hij eens geen brood gegeten, nogte water gedronken , en quam van

den berg afmet een aangezigt als de zon. Volgens het voorbeeld hem al-

daar vertoont , heeft hij den Tabernakel met al zijn gereedfchap toebe-

reid ,• en opgeregt , en al het gewaad van heerlijkheid en fieraad voor het

priefterdom beitelt , en is altijt onvermoeid in het werk des Heeren bézig

geweeft, nederig bij zig zeiven, en ver van alle nijd, wcnfchende dat de

Heere zijn Geeft gaVe, op dat al het volk propheteerde. Hij was de zagt-

moedigfte en rekkelijkfte van alle menfchen die op den aarbodem zijn , en

zo vroom , dat hij niet een ezel heeft genomen , nogte iemand quaad ge^.

daan , en in alle voorvallen zig zeiven gelijk , indien hij zig zeiven niet

overtrof Wanneer hij nu een eeuwigdurende Almanak voor Ifraël had ge-

maakt , en het leven ende de dood , den zegen ende den vloek voorgeftelt,

ende daar toe den hemel ende de aarde tot getuigen genomen , heeft hij

door den prophetifchen geeft , als een hemelfche en vége zwaan , de eeu-

wen overziende , het Godlijk Lied uitgcfproken , en zijn zegen als een

eeuwig vaarwel aan de Stammen gegeven , en tot een flot en zégel aan al

zijn werk gehangen. Toen ging deman Mofes , honderd en twintig jaren

oud , in volle kragt , fterk van gezigt , en nog fpijkkerhard , ruftig op naar den

bergNebo,op de hoogte vanPisga,en de Heere toonde hem het land, dat

Hij aan Abraham, Izaak, ende Jacobhadde gezworen te zullen geven. En
Mofes de knegt des Heeren fturf,enHij begroef hem in een dal: dat geen

uitbreiding behoeft , om dat op Gods wenk de bergen zinken , en de da-

len rijfen. De Ifraëliten hebben hunnen getrouwen leidsman dartig dagen be-

weent. Ja zij mogten wel wenen , en meer tranen ftorten dan al het water

van den Jordaanftroom. De man , de vriend, de knegt Gods ,de leidftar van

deugd zonder weerga voor en na ,de noordftar om in de zé van de wéreld

op te zeilen ,de propheet , de held , de pen van het heilige befluit , de vorft

en vader der gefchiedeniflèn , de hertog,de wetgever ,de Godstolk, de mid-

delaar , en de verlofler was voor eeuwig weg. En geen menfch heeft ooit

zijn graf geweten; en zekerlijk,om dat Ifraël tot bijgeloof geneigt , hem
voor geen God zoude éren : maar het hart van gantfch Ifracl moeft zijn

tombe wezen, en zijn naam, de naam Mofcheh in eeuwige zegen blijven.

HEI-
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HEILIGE TAFEREELEN.
HET EERSTE TAFEREEL

Van het Boek van Jofua.

D
At de hand des Heeren niet is verkort, nogte zijne

mogendheid afgefneden , toont de duurzame onder-

houdingevanlfraël, en de kragt Gods metjofua te

helpen. Want had de Heere , toen Ifraëluit Egypren
trok, dezégeklooft; nu dede Hij

, op dat zijn volk

in Canaan zoude komen , den Jordaan agterwaarc

kéren. Derhalven was Jofua vroeg in de weer, en

verreisde van Sittim met de kinderen Ifraëls tot aan

deftJordaan , alwaar zij vernagten , om uit te ruften ; en op dat het won-
der Gods , zonder nagtfchrik , en vrees voor vijand

, op den hellen dag

,

klaar zoude worden gezien. Jofua had te voren al geboden , het nodige,

vereifchte tot de reis te bereiden : en de amptlieden zeiden het volk aan

;

wanneer gij de Ark des Verbonds van den Heere uwen God ziet dragen
,

zult gij opllaan , en die volgen ; met bevél , om uit eerbiedigheid twe

duizend ellen wijd van de zelve af te blijven. De Heere nu had tot Jofua

gezegt: heden zal Ik u voorde ógen van gantfch Ifraël beginnen groot te

maken , en Ik zal met u zijn , gelijk Ik met Mofes heb geweeft. Want het

behaagde den Heere , van Mofès af tot Saul toe , aantewijfen, wie Hij tot

vorften over zijn volk wilde ftellen , en die door wonderen en grote daden ,

de welke het menfchelijk verftand te boven gaan , tebeveftigen. Voort gaf

Jofua de priefters orden : en hij zeide tot het volk : heilig u, want morgen
zal de Heere wonderen doen : nader herwaart , en hoor het woord van den

Heere uwen God. Hier aan zult gij weten dat de Levendige God in het mid-

den van u is , en dat Hij zeven voorname volken van voor uw aangezigt

zal verdelgen. Zie, de Ark des Verbonds van den Heere der gantfche aar-

de zal voor u in de Jordaan henengaan. En zo ras als de priefters , die de

Ark des Heeren van de gehéle aarde dragen , hunnen voet aan de kant

van den ftroom in het nat zetten, zal de Jordaan van een fcheiden: het

Pp bo-
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bovewater op een rollende zal ftaan als een muur, en het benedewater

zal aflopeo. Wanneernualhetvolk (negen en een halve ftam, en daar bij

de cewapende manfchap van de
Rubeniten , en de Gaditen en de halve ftam

vanManalTe, omtrent veertig duizend, alle ftrijdbare helden, aan de welke

Mofes het land aan deze zijde, van denJordaan naar het ooften had toege-

deeWuithunne tenten trok,droegendeprieftersde Arkdes Verbonds voor

het aansezif^t van het volk. En toen de Arkdragers aan denJordaan quamen,

en hunne voeten aanden ftroomzoom in het water doopten, endeJordaan

ten tijde des oegfts boordevol was, en hoog gezwollen aan zijne oevers,

ftonden de wateren die van boven quamen , en refen op een hoop ver van de

ftad Adam ter zijde Zartan : en de wateren die naar de zé der vlakte
,
de fout-

zé afliepen, wierden geheel afgefneden. En het volk trok deur tegen over

Jericho Ondertuflchen ftonden de priefters , die de Bondkift des Heeren

droegen, op droogzand in den boezem van deJordaan pal , tot dat geheel

Ifrael, al het volk, over de droge ftroomgrond was overgetrokken. Een

gewel'diggrote waterkloof gaf dendoortogt aan de twaalf ftammen; want

de Tordaan kromp op naar zijne twc bronnen, Jor en Dan, die uit de wor-

telen van Liban afvUeten: al het opperwater ftond fteU op haren grond

overeind, als van de vorft tot éne klomp van bergkryftal gerant, zonder

uitfpatting buiten liarekolk, of de boorden te overzwalpen : en het neder-

water zakte naarde laagte al lopende weg. DeHeere dede zijn volk over-

trekken tegen overJericho, een lufthof, devragtbaarfte en vermakelijkfte

plaats vanCanaan , om hen met het eerfte aanfchouwen van dat fchone land,

en die lieve lugt teverquikken ; en de fterke ftad, de magtige koning, en

het geweldige volk aldaar, door den donder van vjjne mogendheid tever-

fchrikken. Twemaal hebben de heilige dragers met de Bondkift ftil gehou-

den: eens op den oever, toen zij het water met de voeten raakten , en dat

het fcheide,en de rivier droogdejen eens in den gevaarlijkftenboezem op den

Jordaangrond. Men zou denken ; hoe de priefters zo lang met de Ark op de

fchouders konden ftil ftaan ,
terwijl zulk een zwaar léger overtrok: maar de

Heere geeft den moeden kragt ; en Hij maakt zijn jok ,
zagt , en zijn laft , ligt.

Een trooftrijk voorbeeld voor het lliael Gods ; dat de Heere Jefus Chriftus

in de zielen der gelovigen houd ftant , tot dat de wateren der verdrukkingen

zijn geweken , om hen te brengen in het vaderland der zalige heerlijkheid,

van geen oog gezien , van geen oor gehoort , en van géne gedagten begrepen.

HET
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HET II. TAFEREEL.
E Heere God had voorhenen tot Ifraël gefprokcn}
gij hebt gezien , wat ik aan de Egyptenaars ende aan
Pharao heb gedaan , en hoe ik u op vleugelen van
arenden heb gedragen , ende tot mij gcbrogt. En
kennende de onagtzaamheid, de onzinnigheid , en
de ondankbaarheid van dat volk , gebood Hij (na

dat Hij zijn rivier den Jordaan had toegebonden

,

dat er niet een traan uidekte, om een heirbaan door
het ongangbare te wezen, en eer Hij de wateren wederom den ruimen toom
gaf) dat zijn heil , door twaalf ftenen , uit denJordaan opgenomen , de ver-

getelheid van alle nageboren zoude worden ontrukt; en dat ook zes paar

ftenen , op de ftantplaats der priefteren met de Bondkift, in denJordaan zou-

den worden opgeregt. Dit volbrogt , en het Paafchfeeft kort aanftaande zijn-

de , belafte de Heere aanJofua ,de kinderen van Ifraël hoogftatelijk te bcfnij-

den,om dat al het bededen ongehoorzaam oorlogs manvolk op den omweg
van veertig jaar was geftorven,en hunne zonen , in de woeftijn geboren , on-

befneden waren. De Ifraëliten te Gilgal , op den heuvel der voorhuiden (zo

genoemtjOm dat die daar waren neergeworpen, ofom datze van zo veel volk

een hoop als een heuvel uitmaakten) befheden zijnde , hielden het Paafch-

feeft, enatenhetlandgraan: ende het Manna-regenen liielt op. Jofua, bij

Jericho vol gedagten, de ogen Ichielijk opflaande, zag regt tegen zig over een

Man met een bloot zwaard in de hand ftaan , en kloekmoedig toetredende

,

zeide hij
; zijt gij de onlê , ofte van onfè vijanden ? Hij antwoorde ; Neen , Ik

ben de Vorftvan het heir des Heeren, en nu ben ik gekomen : namendijk met

het zwaard van mogendheid en van wraak. Ondertuflchen had de vrees de

Canaaniten zo verkragt , dat zij het befnedendom , in fmart en onmagt leg-

gende , niet dorften overvallen : en de ftadJericho , de hardfte landbrok dien

Ifraël eerft ftond te ontginnen, was zo vaft toegeiloten,dat'er niet een mcnfch

uit- ofin-ging. De Heere nu zeidc totJofua met een Let-wel ; Zie, ik heb Je-

richo,met den koning en de heldhaftige mannen, in uwe hand gegeven. Gij en

al het krijgsvolk zult eens op een dag , zes dagen lang , rondom de ftad gaan,

en zeven priefters zullen zeven ramsbazuinen voor de Ark dragen , en op

den zevenden dag zult gij de ftad zevenmaal omgaan , en de priefters zullen

met de bazuinen blafen. En wanneer de bazuinklank langkzaam gaat , en gij

het geluid hoort, zal al het volk met een groot gefchal juichen, en dan zal

deftadsmuur omvervallen, enelkzal'ervlak voor zig henen ingaan. De
veldheerJofua , inhetbeginvanzijn krijgsbewind der orelogen Gods, al-

dus gefterkt, deelde de orden uit; dat de gewapende krijgsluiden vooruit

zouden trekken , en dat zeven priefters zeven ramsbazuinen voor de vol-

gende Ark des Verbonds des Heeren zouden dragen, en het andere gemene

volk, de agtertogt uitmakende, mogt de troep fluiten: zo dat de Bondkift

in het midden , in het hart der benden moeft wezen. Daar benefFens gebood
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hij, dat niemand een woord zou fpreken, niet kikken of mikken, nogte

énig geraas maken , tot ter tijd toe , dat hij zoude zeggen , Juicht. In zulk

een gefchikte ftaatfi, gingmen eens op eiken dag, zes dagen agter een,

rondom de ftad, en keerde weder in het leger. En op den zevenden dag

gingmen zevenmaal rondom de ftad ; en wanneer de priefters in de zevende

omgang met de bazuinen bliefen, zei Jofua tot het volk. Juicht, want de

Heere heeft u dc ftad gegeven. De ftad , en al dat 'er in is
,
zij ten ban voor

denHeere. De hoer Rachab zal alleen, met alle die in haar huis zijn, behou-

den worden. Zie toe dat gij u aan den ban niet vergrijpt. En al het goud,

zilver, koper, en ijfer zij den Heere gewijd. Toen juichte het volk op het

bazuingeklank , en de muur viel , en elk ging op, en zij namen de ftad in,

en verdelgden alles , van de man tot de vrouw, van het jonge kind tot den

oudenman toe, ook denos, het klein vé, en den ezel, door de fcherpte

van het zwaard. Indeaanfpraak vandenHeere aan Jofua bleek her , dat de

Heere al het werk op zig alleen nam : en dat een vijandelijke ftad , met ijfere

deuren en kopere handbomen toegefloten, is open voor God. Zo onver-

wagt eenuitkomftderoverwinninge , die zonder flag of ftoot , boven wen-

fchen en bidden , de hoop overtrof, vergrote en verheerlijkte het wonder-

werk des Heeren. Het volk mogt niet fpreken , om dat het zig niet zou in-

beelden , dat het met tieren en roepen iet tot de overwinning had toege-

brogt : en ook , om op de genade , de goedheid , en het heil des Heeren

geruft en ftil te wezen. Deftadwierdmetden ban geblixemt: dog de eer-

ftelingen quamen den Heere toe. De verfchoonde hoer Rachab is geen on-

eigen zinnebeeld van de Kerk , die zig den HeereJefus onderworpt , en hare

behoudenis zoekt onder zijne vleugelen. Dat niemand met een fchalk oog
inzie , dat 'er onder dc zeven dagen zeker één Sabbath is geweeft. Het
menfchewerk, maar geen Godlijk is op den Sabbath verboden. De Heere,

de Heere van alles , is ook de Heere van den Sabbath ; en Hij heeft de Wet
aan deJoden , en niet voor zig zeiven gegeven : en het is Godlijk , het géne

God gebied. In het zevental van de priefters, bazuinen, dagen, en om-
megangen, is een grote verborgentheid opgefloten : en dat de verdelging

vanJericho niet anders was, als een verfchriklijk begin van de uitrojingder

Canaaniten , de Hethiten , Heviten , Pherefiten , Girgafiten , Amoriten , en

Jebufiten , die de Heere , in gramfchap opgeftaan , tot een voorbeeld van alle

zijne vijanden,zoude worpen uit het midden der holte van zijnen flinger.
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HEt lll. TAFEREEL.

E Gehoorzaamheid is een dogter van de Deugd, eri

beftaat in Doen en Laten. Eh haar tegendeel deOn-
gehoorzaamheid

, is een misdaad , die als een paal

boven water uitfteekt, en om haargewigr, vanéén
- man begaan , gantfch Ifraël tot een gruwelfmet wierd
aangewreven. Na datJericho aanpuinenaflchelag,

dede een bitterheid zig in de zége op , door énen
Achan, die ook Achar word genoemt, endenloopi

vanlfraëls voorfpoed door zijne verwatenheid dwarsboomde. Jofua door
het verfche wonder des Heeren vol moed, en pogende verderop te ftreveni

zond verfpieders uit naar Ai : welke mannen wedergekomen zijnde , zeiden

totJofua, dat het gehele leger daarom niet behoefde op te breken, maar
dat twe of drie duizend man genoeg was , om die van Ai , een handvol volk

te flaan. Zo dat 'er drie duizend derwaart henentrokken , de welke van de
stedelingen wierden op de vlugt gedreven , met verlies van zes en dartig man.

Door die onverwagtewond fmolt het hart van het volk tot water, enJo^üa
verlcheurde zijne klederen , en viel op zijn aangezigt ter aarde, voor de Ark
des Heeren , tot den avond toe j zo hij , als de oudften van Ifraël , en zij

wierpen ftof ophunne hoofden. EnJofua de opperfte, van wédom in de
ziel boven anderen getroffen, vernederde zig in het gebed voor God , de

toevlugt der vromen, en de énigfte helper in nood. Terwijl de Man nog
riep en fprak , hoorde en antwoorde de Heere

,
zeggende ; Ita op , waarom

blijft gij plat op de aarde leggen ? Ifrad heeft gezondigt (want de zonde van

één lid wierd het gehele lighaamtoegerekent)enmijn verbond overtreden

:

zij hebben ook van den ban genomen en geftolen , en ook gelogen en weg-

gelegt. De Ifraeliten zullen voor hunne vijanden niet beftaan , maar vlug-

ten, want zij zijn in den ban. Ik zal verder met u niet zijn, ten zij gij den

banlchuldigen verdelgt. Vaar voort, zeg tot het volk ;
heilig u tegen mor-

gen : de Heere de God Ifraels zegt ; in het midden van u , ó Ifrael , is een

ban! gij kunt voor uwe vijanden niet beftaan , tot dat gij den ban wegdoet.

Derhalven zult gij morgen vroeg volgens uwe ftammen aankomen , en

welke ftam
,
geflagt ,

huisgezin , ofte man voor man , het lot zal treffen

(eigcntlijk , wien de Heere op den ban zal betrappen) die zal met al het zijné

worden verbrand , nademaal hij het verbond des Heeren heeft overtreden

,

encendwalê ondaad in Ifraël gedaan. Wanneer nu alle de ftammen onder

het geleide van Jofua waren aangekomen , wierd Achan , de zoon van

Charmi, de zoon van Zabdi , de zoon van Zerah , uit de ftamjuda, uit-

gevonden. Toen zeideJofua tot Achan : mijn zoon ,
geefden Heere den

God van Ifraël de eer, belijd het, en geef mij te kennen wat gij hebt gedaan^

Verberg het niet. Achan antwoorde ;
waariijk ik heb tegens den Heere derf

God van Ifraël gezondigt, en zo en zo gedaan. Ik zag onder den roof een

heerlijk Babylonifch opperkleed, en twehonderd fikelen zilver, en een

Qjl goude



eoude tong vanvijftig fikels, en zin daar.n krijgende nam ik het weg,en

ïTha in mijn tent onder de aarde verborgen. Jofua liet het halen, en

het wierd tot hem en tot alle de kinderen Ifraëls gebrogt en voor het aan-

oezietdesHeerenuitgeftort. Toen namJofua engantfch Ifrael methem

,

Achan den zoon vanZerah, enhetzilver, en het opperkleed en de gou-

deton<>, enzijnezonen, endogteren, endeoflèn, ezelen, fchapen, de

tent en al zijn goed, en leiden die naar het dal Achor. Alwaar Jofua zeide,

W 'hebt cii ons beroert! de Heere zal u op dezen dag ontroeren : en

LtfchWftenigdehem, ende verbranden hen met vuir, en wierpen er

Snen boven op. De Heere wilde den honer Gods met de zipe, die, te-

ten het nieuw gegeven verbod , ook bewufte deelgenoten van de vergn,-

nine fchijnen tot een voorbeeld ftraffen, omifrael te léren ,den toom der

tuPtinhet begin van den zwaren oorlog niet teverfpuwen. Een geweldige

haUlarrioheid ftak'er in den kerkrover uit, dat hij het lotvonnis van den

alwetenden. regtvaardigen ,
waaragtigen, heiligen, magtigen, engedug-

ten Aartsregter T voor wien de hel is naakt , en het verderf geen dekzel

heeft dorft ondergaan. Dog geen wonder , want de gefchakeerde mantel

in Sir^ear crewerkt , en de glans van het zilver en van het ftuk goud
,
had-

den zijn dtefagtig hart zo verrukt, en in zijne gretige ógen zo geflikkert,

dat hi niet had gefchroomt zijne handen aan het gewijde te flaan, en de

Godlieid tebeftelen. Maar hoe zagtzinnig droeg Jofua zig, op het fpoor

vanMofes, in deze zaak! niet als een prins van geweld maar gelijk het

cenloEijk vorft en vader van het volk betaamde, fprak hij den Godsdief,

den berokkenaar der elende aan , met de naam van zoon. Gantfch Ifraêl

was op de been , om één man , den banvergrijper ter dood te brengen ,
en

met znn huisgezin uit te rooijen : niemand ontbrak er , zelfJuda met, met

O-een minder ijver, voorde eer van God, als de andere, tegens haren ont-

aartden ftamgenoot ingenomen. In de moordgroeve Achor, die zijn naam

behiel wierd de heiligfchenner geftenigt , en met al dat hem aanging ver-

brand! en met een fteenlioop overftulpt ; daar de verwaten, voor zijne

overtrédin-^ en ongehoorzaamheid ,
regtveerdige vergeldinge heeft ontfan-

gen- tot een waarfchuwing , dat God met vlammend vuir wraak zal doen

over de gene die Hem niet kennen (niet willen kennen) en het Evange-

lium van den Heere Jefus Chriftus niet gehoorzamen.

HEILIGE TAFEREELEN.
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HET IV. TAFEREEL.
E nood is een hard geweld , een wet van de tijd en
een uitvindfter van konften j en legt in zwaarwigti-
ge gevallen op middelen toe , om zig te redden
Maar het bhjkt, dat de Heere God , alle de konin-
gen en volkenm Canaan

, met zulk een verbaaftheid
van harten

,
en verblindheid van zinnenhad gellat^en

datze van het begin des ooriogs af, tot aan het ein'

j rr -T'
^''^^ ^"'^^'g bleven, en van zelfs

op de llraeliten met aanvielen , maar alom van de zelve wierden befpron
gen. Dog toen zij gewaar wierden, datjericho enAi, de twe fterkfte bol
werken van hun land

,
de voorfleutels en wcerbaarfte grensfteden van het

gantfche gebied, door het vuir waren verteert, en alle hare inwoonders
door het zwaard afgemaakt, en dat de magtder orelogen hun naderde
begoften zij gedagten te krijgen om Ifraël gelijkerhand te keer te gaan -eri
lieten den tijd met overwegen , zonder iet uit te voeren. In dat moeijelijke
enhaggeUjke gewrigt van zaken, waren de inwoonders van Gibeon we-
gens hunnen ftaat bedugt , en ernftig met rijp overleg bézig ,om voor hun-
ne behoudenis te zorgen. Zij witten , welk een krijgslift Jofua omtrent Ai
had in het werk geftelt, hoe hij ten wetten een agterlaag had gelekt en
met zijn heirfpits aan de noordzijde den vorft en de ttedelingen uitgdókt
en geveinft was gevlugt; en wanneer de dartig duizend mannen van aoter
de ledige ttad innamen

, en in brand ftaken , en waren doorgedrongen
, hoe

hijzig met het gros van het léger gezwind omkeerde, en alle de vervol-
gendeAjenfers, in zijn krijgsfuik hebbende , had dood-geilagen. Derhal-
ven wilden de Heviten zodanig een onvermijdelijk oorlogslot, het welke
zij bevreettvaft ftelden dat op hunnen kop zou druipen, indien het mooo--
lijk was tot hun heil voorkomen , en gelijk met gelijk énigermaten verocl-
den. Tot dien einde handelden zij met erglittigheid , en énige uit hun liiel-

den zig quanfuis als gezanten, ladende oude lakken en gefcheurde toege-
naaide lêre wijnfleflchen op hunne ezels: ook droegen zij vcrfleten fchoe-
nen met kakelbonte lappen , en hadden oude klederen aan : en het brood,
datze voor tcerkoftmê hadden, was hard, aan brokken gefchokt , en be-
fchimmelt. Met zulk een flegte uitrufting van toegetakelde todden en
vodden, gingen deGibeoniten naarJofua in het léger te Gilgal, en zij zei-
den tot hem

, en tot dc mannen van Ifraël
; wij zijn uit een ver land geko-

men
,
maakt met ons een verbond. De mann,-n van Ifraël antwoorden den

Heviten
: miffchien woont gij wel in het midden van ons, hoe konnen wij

dan een verbond met u maken ? Zij zeiden wij zijn uwe knegten. Jofua
vraagde; wie zij waren, en waarze van daan quamen ? Toen antwoorden
ZIJ

:
uwe knegten zijn uit een zeer ver land gekomen ,om den naem van den

Heere uwen God; want wij hebben Zijn gerugt gehoort, en alles wat Hij
inEgypten, enaanSihon enOg, de koningen der Amoriten, heeft ge-

Q.q 2 daan.
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daan Daarom zeiden deoudften en alle de inwoonders van ons land tot

ons
* neemt éten mê op de reis , en gaat hun te gemoet en zegt, wij zijn

uwe'kneeten: gaat met ons een verdrag aan. Dit brood was warm, toen

Wiionsvanhuis op weg naarutoe begaven; ende ziet, nu is het oubak-

kenenmuf- de lêre wijnfleffchen waren nieuw , en nu zijnze gefcheurt en

openeeborften: en onfe klederen en fchoenen zijn door de langdurige togt

vervallen en vergaan. Toen namen de mannen , de voornaamfte van Ifraël,

van hunne reiskoft; en zij hebben den mond des Heeren geen taad ge-

vraaat En Tofua maakte een vrêverbond met hun , om hen in het leven te

behouden : en de overften der ménigte hebben het hun gezworen. De

Gibeoniten hadden niet anders voor, als omJofua,en met een Ifraël, door

een fcherpzinnige uitvindinge van verzonnen ongemak op de lange reis,

en dienftbare onderworpentheid te verfchalken. Waarom het geloofbaar

fchijnt dat die deurtrapte landzaten ,
op uitheemfche manieren afgeregt

,

de wetten van oorlog en vrede , die de Heere aan de Ifraëliten ,
wegens de

ver-afgelegen volkeren hadde geboden, wel kenden: en dat zij door een

behendige lift gelukkig zogten uit te voeren , waar toe zij anders doorgeen

verzoek nogte wapenen konden geraken. En om hunne zaak met een

fchijn van waarheid op te tooijen, zeiden zij ; dat zij ,
om den naam, en

het gerugt des Heeren, waren gekomen ; en hadden gehoort zijne daden,

in Egypten , en te Hesbon , en te Aftaroth , voorhenen uitgevoert
:
en ver-

zwegen metvoordagt, het verfch gefchiede fplijten van den Jordaan, en

het uitrooijen van Jericho en van Ai, als ofze, zo ver-af wonende ,
daar

van geen kennis hadden , en verzogten een verbond , dat de vrede infloot.

Het onderzoek van Jofua omtrent de onbekende Gabaonners komt met

fcherp voor, zo dat 'er geen gevolg is uit te trekken : maar het ftaat vaft,

dat de herkennis veel te fpade komt.die uit naberouw word geleert. Dog dit

gantfche werk fchijnt tot de Godlijke voorzienigheid te behoren, en met de

eeuwige goedertierentheid des Heeren over een te komen: want de reden

is de ziel van de wet. Waar door de voorzegging van den aartsvader Noach,

over Cham en zijn zaad tot dienftbaarheid van zijne broederen, en niet

tot uitrooijin» , wierd vervult. En het vertoonde voor-af, dat God, in de vol-

heid der tijd,zijnebarrohertigheid over meerder geOagten zoude uitftrekken.

HET
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HET V* TAFEREEL
E wonderen van denHeere waren door zijne fterke

hand , ende door zijnen uitgeftrekten arm , tot ver-

fchrikkinge der vijanden in Egypten , ten tijde vart

Molès , vermenigvuldigt. Dog wanneer de Vorft van
hetheirdesHeeren, zijn glinfterend zwaard, regens

de Canaaniten had geflepen , om Jofua niet te be-

geven , nogte te verlaten , maar te helpen , wier-

i den de zelve niet vermindert. Indien de vonken

van de grote vuirkool van Ai , na dat die vanjericho waren uitgegaan,

niet zweefden voor de ógen van Adonizedek, koning van Jerufalem , zij

waarden ten minften gedurig in zijne gedagten: endelpijt.datGibeon, een

grote ftad, niet minder als éne van de koniiigklijke fteden, en van fterke

manfchap verzien , was afgevallen , en den vrede met Ilraël had aangegaan,

Imarte den vorft zo zeer , dat hij van twe onbefuisde hartstogten , Vrees en

Nijd ,
geweldig wierd bereden . Waarom hij , of als de voortreflijkfte , ofdat

hij énig gezag over de anderen had , ofom dat hij naaft voor het gevaar opeti

lag, tot vier naburige koningen, wonende op het gebergte , henen zond,

zeggende; koomtopnaarmijtoe, ftaat mij bij, opdat wij Gibeon inne-

men , om dat zij haren toevlugt totJofua , en tot de landeren van Ilxaël heeft

genomen. Toen vergaderden alle de légers van vijf koningen der Amoriten

bijéén, ende zij belégerden en beftreden Gibeon. Dog de Gabaonners lie-

tenJofua, die te Gilgal lag, aanzeggen; trek uwe handen van uwe knegten
niet af, koomhaaftelijkop, verlos ons, en doe bijftant, want alle de berg-

koningen der Amoriten zijn tegens ons opgekomen. DeHeere nu had tot

Jofiiagezegt; vrees hen niet, ik heb hen in uwe hand gegeven, niemand zal

voor u beftaan. Waar opJofua zonder marren , van Gilgal , met het puik van

zijn uitgelezen krijgsvolk, de dapperfte helden , den gantfchen dagt over,

optrok, en als de oorlogsbUxem van Ifraelfchielijk opdaagde. EndeHeere

verlchrikte de vijanden voor het aangezigt van Ifraël ,en floeg hen met een

groten flag bij Gibeon, en vervolgde hen al flaande op den weg naar Beth-

horon, tot Azeka en Makkeda toe. En terwijlze vlugten , wierp de Heerc

uit den hemel op hen grote ftenen , dat zij ftorven : zo dat 'er meer van den

hagel vielen, als 'er met het zwaard wierden doodgeflagen. Toen fprak Jo-

fua tot denHeere op dien dag, ende hij zeide voor de ógen der Ifraëliten:

Zon ftaftil te Gibeon, en gij Maan in het dal van Ajalon. En de zon en de

maanftondenftil, tot dat het volk zig over zijne vijanden had gewroken. Is

dit niet gefchreven in het Boek van den Opregten? De zon ftond ftil in het

hiidden van den hemel, enhaafte, een volkomen dag lang , niet onder te

gaan. En geen dag voor of na is dezen gelijk, dar deHeeredeftemvaneen

man aldus verhoorde ; want deHeere ftreed voor Ifraël. Het zenden van dé

Gibeoniten in hunnen hogen nood totjofua om hulp, toont hun vertrou-

wen op Gods magt , en indienze het geloofder Iftaëliten nog niet volkomen

Rr had-
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hadden aangenomen, ten minftendatze den Godsdienft der Hebreen waren

toegedaan ; en niet twijfFelden , ofJofua had kragt van boven , om hen te

konnen verloflèn. De grote fteenhagel , Gods oorlogstuig , uit het midden-

ftegeweftvandelugt, door de koude verhard , ftorte de vijanden (onge-

twijfFelt niet zonder donder en blixem) met een wiflè worp op het lijf, en

raakte ofquetfte, tot een overgroot wonder, geen overwinnaar. Het (pre-

ken vanJofua tot den Heere was een dankzeggend gelovig gebed, dat de

Ifraeliten hoorden , en waar op zij de uitwerking aanftonds methunne ógen

zagen volgen j wantdezon en de maanftondenftil. Over dat ftilftaan zijn

verfcheide gevoelens: als; dat 'er niet aan den hemel veranderde, maar dat

het zo fcheen , om datJofua in één dag uitvoerde , het geen langer tijd ver-

eifchte: dat de zon maar trager voortging en evenwel beweegde: datGod
een ander lighaam had gemaakt , het welk , na den ondergang , de zon ver-

toonde : dat hetGod niet onmooglijk was , de zonneglans in een opgeheven

Wolk.boven den gezigteinder , door weêrflag te doen ftralen : en meêr andere

harflènvonden , die tegen het klare ligt der ware gefchiedenisftrijden. Want
Habakuk zegt in zijn gebéd tot den Heere : De zon en de maan ftonden ftil

in hun woning; met ligt gingen uwe pijlen daar henen, met glans uwe blixe-

mende fpiets. Zo dat dit wonder te betwiften , is het wonder van den Heere^

door de pen van den Geeft twemaal ter nedergeftelt , te willen verkleinen

,

of te vernietigen. Het is onzeker, wat het Boek van den Regten zij, want het

is nu niet bekent
; dewijl de heilige boeken,om den wil van den Heere God te

kennen, en den weg der zaligheid te vinden, overvloedig zijn in handen.

De woorden , In het midden van den hemel (op de noordftreep tuflchen

ooft en weft , in de middag-kring , omtrent de kruinftip op de regten hemel-
kloot) moetmen fpreekwijzelijk enniet wiskunftig aanmerken. De dag van
die overwinning fteektweêrgadeloos, als de koningin van alle de dagen der
eeuwen

, uit ; niet zo zeerom hare gerekte langheid , alsom dat de Heere, de
Onfterflijke , die in de eeuwigheid woont , de diamante fpil van de bewegen-
de natuurwet , aan de kéten van zijne magt , ter béde van een fterflijk menfeh

,

vaft klonk; en den hagel,tot den tijd des oorlogs opgehouden,uit zijne fchat-

kameren voortbrogt , en voor Ifrael ftreed , dat onderde banier van Hem, die
aUes draagt door het woord van zijne kragt , geen veldflag kon verliefèn.

HET
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HET VL TAFEREEL

Elijk de donder
, bij een fchriklijk onweir in de lüet

i

van het éne einde des hemels tot aan het andere ge-
zwind voortrolt

, en de toppen van hethoogfte ar-
duingebergte met énen bons te pletter klinkt : zd
woede het oorlog

, dat onderJofiia was gaande
, regts

en flinx
, van voren , van agteren , rondom , en overal.

Want nadatdemeefte Amoriten met de neus in het
zand lagen

, en de flag was geëindigt, liet de zeeg-
haftigen Overwinnaar de vijf koningen op den nek trappen, doden, m
hangen, en voort in hunne vlugtfpelonk worpen, en met grote kaiftêneit
overftulpen. Straxnam de Held Makkeda in , en daarop Libna , én Lachis *

en floeg hare koningen en volken metjerichoos oorlogs-lot. Ook klopte
hijHoram, die de hoornen tegens hem opftak; en verdelgde Eglon , He-
bron, enDebir. Alzofchuimdejofua al hetzuiderlijke landgeberote', het
hoge en het lage, het dorre en het bewaterde 5 en rooide de koningen , etl

al wat ademde (niet uit wrok of heerfchluft , maar op het bevél vanlfraëls
God) met énen ruk uit. Op dien oorlogsdreun verzette zigjabin

, koning
vanHazor, devorftin en moederftad van alle die koningkrijken (terwijl dé
Ifraëliten, vermoeid van het overwinnen, door de genaderijke goedertie-
rentheid des Almagtigen , in het hoofdléger te Gilgal wat iiirruften , zi» ver-
frifchten, en verfterkten) en hij begon den kam te verheffen, en trok de na-
buurkoningen

, zo van het noorden in de hoogte , als van het zuiden in dé
laagte

, en de Canaaniten van ooft en weft , in zijn verwantfchap , om Ifraël

te beoorlogen. En al dat mengfel van verfcheide volkeren , in menigte als

zézand
, met krijgsdrommen van roflèn en oorlogswagenen uitgeruft

,
floeg

zig aan de wateren van Merom in het ftrijdperk ter neêr. Maar weg met alle

fchrik. DeHeerevoorzeideJofua, tegens morgen op dien tijd , de over-
winning: en gebood hem, de paarden te verminken , en de wagens të ver-

branden. De veldheer Ifraëls, aldus van den MagtigenJacobs in den geeft
met moed geharnaft

, quam met al zijn ki-ijgsvolk aan de wateren van Merom
fiiel te voorlchijn , en viel de vijanden met een overrompeling plotfelijk op
het lijf En de Heere gaf hen over in de hand der Ifraëliten, die hen floegen,

en najoegen tot Sidon die grote ftad toe , en tot de wateren van Mifrephot

,

enhetdalMilpe, en nedervelden, dat 'cr niet een man overbleef Na dat
die zege was volflagen, hadmen de handen tuim. En Jofua déde gelijk

de Heere hem had bevolen : want hij veriemde hunne paarden , en ver-

brande hunne wagens met vuir. Het is onzéker , op hoedanig een wij-
ze zulx gefchiede ; of men de pélen in de agterfte kniebogen van de paar-
den affneed

: of de zenuwen en aderen van de verflènen met vlijmen prik-

te, en dan met een bijtende knaagzalf beftreek : of dat men de gewrig-
tentuflchen de hoeven en de koten met gedraaid paarde- ftaart-hair ftropte:

de zin is, datmen de paarden maakte onbruikbaar. Onder al het oorlogs-
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tuig , als , zwaard , helm , fpiets , boog , pijl , fchild , rondas en pantfier , en alle

dieren, fteekt het paard, als eending en een dier ten oorlog alleen gemaakt

engefchapen, uit. Het paard is van nature ftout en moedig ; het graaft in

de grond; het is vrolijk in zijne kragt, en het fnuift en briefcht met pragt

fchuimbekkendeindewirtd; het veragt de vrees, en ontziet geen zwaard

:

tecen het zelve rammelt de pijlkoker, het zwenken van de fpiets, en het

drülenvandelans: het riekt den krijg van verre , den donder der vorften,

en het gejuich der légers. Nu is het bekent, dat de wonden en gebreken van

de paarden altijt zijn gevaarlijk, en aan de benen, hunne ftijlen en wortels,

meeft ongeneeflèlijk ;
gelijk de gallen en fpatten genoegzaam uitwijfen : om

van géne breuken , het krepel , het drukken , de worm , den droes , het longe-

vuir, en het kolderen , en andere qualen, de welke die werkbeeften zijn on-

derhevig , te fpreken. Zo dat die verminkte paarden, in hunrie kragt geknakt,

enmetvoordagtwelbedurven, niet konden dienen , als om weg te jagen

,

envoordood-éters in het veld te lopen. HetfchijntdatdeHeerezulx heeft

gewilt , op dat de Ilraëliten die paarden in den oorlog niet zouden gebrui-

ken ,
nogte hun vertrouwen daar op ftcUen : want de Heere heeft geen luft

aan de fterkte van het paard , maar aan die géne de welkeHem vrefèn. Daar

beneftens verbrandeJofua de wagens ,
gefeiflènde wagens , ijfere wagens , dat

is , met ijfer hegt beflagen > en wederzijdlch met ftale feiflèns verzien ,om met

volle renen met vliegende garélen op een gefloten heirfpits in te varen , en de

flagordens te breken. Zulke wagens , gruwelijke oorlogs-moord-tuigen

,

waren van ouds her al in gebruik , om de blote bénen van het voetvolk af té

maaien, en de legerbenden van een te fcheuren. Derhalven verbeelde dele-

gerheerJofua , in dat gantfche werk van dien krijgstogt , het flaan , het over-

winnen,en het vernielen der vijandelijke wapenen,den HeereJefus, den waren

Heiland van zijn volk. Welke hemelfcheOorlogs-god alleen de volkeren in

zijn toren zoude vertreden,en in zijne grimmigheid veitrappen.Die de oorlo-

gen tot aan het einde van de aarde zoude doen ophouden , den boog verbre-

ken, den fpiets aan ftukken liaan, en de wagenen met vuir verbranden. En die

aldus zijnK erk , het Ifraël Gods , uit alle benaauwdheden zal redden , van alle

vijanden verloflên,en op de hoogte der aarde doen rijden, en met die zegenin-

gen zegenen,de welke Hij aan de aartsvaderen heeft belooft,en toegezworen.

HET
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HET VIL TAFEREEL.

It het oorlog komt de vrede voort, uit het woelen de
ruft , en uit de overwinning word de bezitting ge-

boren. Het was dan tijd, dat de zeeghaftige Ifraeliten,

na datJofua een en dartig koningen hadde te onder

gebrogt , de vrugten van hunne doorgeftrede moei-

lijkheid plukten, en de vervulling van Gods beloften

aanvaarden. Dog het fchijnt dat Jofua het land niet

meinde te verdélen , als na dat alle de Canaaniten zou-

den wezen uitgerooit. Derhalven hadde de Heere tothem gezegt ; daar Ichiet

nog veel land over , maar Ik zal die volkeren verdrijven : deel het land nu den

negen ftammen ende den halven ftam Manaflè toe. Want Mofes had aan de

ftammen van Ruben en Gad , en aan de halve ftam van Manaflè hare erfFenis

gegeven , aan gene zijde van den Jordaan , overJericho ooftwaa; t , tegen den

opgang. En gelijk Mofes aan Levi geen erfdeel had gegeven, alzogafjofua

ook aan die ftam geen erfFenis : de Heere de God Ifraels zelf is de erve der

Leviten : de vuirofferen des Heeren , en daar onder de eerftelingen ende de

tienden ,
zijn hunne erfFenis : Cn agt en veertig fteden met voorfteden en wei-

landen, om te wonen , te bouwen, en vé te houden en aan te fokken
, zijn hun

daarna in het midden der Ifraëliten bij lotinge toegelegt ; maar geen bijfonder

landfchap. Om dan een aanvang met de verdéling van de erfenis , als van

een vaderlijk goed te maken , en door Manaflè en Epliraïm (de zonen van Jo-
ïèph , tweftammen) het twaleftal van de zes paar ervende ftammen in de lo-

tinge te vervullen , waren de zonen van Juda tot Jofua , en Eleazar , en de

Hoofden der vaderlijke ftammen , te Gilgal genadert. EhJofua gaf aan Ca-
leb vooraf, op zijn eilch , Hebron. En toen is het lot den kinderen van

Juda geworden. Daarna quarri hét lót der kinderen van Jofeph uit : en alzo

hebben de zonen van Jofeph, Ephraim en Manaflè , hun erfdeel bekomen.

De ftam Manaflè had ook een lot, om dat hij de eerftgeboren vanJofeph

Was. En de overgebleven zonen van Manaflè, aan deze zijde van denJor-
daan, hadden (zo het fchijnt) een loting uit dat lot : waarbij het erfdeel der

dogteren van Zelaphead, tot vervulling van Gods belofte door Mofes,

wierd gevoegt. Wanneer nu al het volk van Gilgal was opgebrolcen , en zig

te Silo had neêrgeflagen , en deTent derZamenkomft , op Gods verkiefing,

aldaar was opgeregt , moeft het erfdeel aan zeven ftammen nog worden uit-

gedeelt. Tot dien einde zetteJofua de trage Ifraëliten aan, en eifchte drie

mannen uit elke ftam , om het land door te gaan , af te meten , en in een

boek ofte landkaart te befchrijven , op dat hij, na hunne wederkomft , het

lot voor het aangezigr des Heeren mogte worpen. Het welke, volgens een

naauwkeurige landbefchrijving van de fteden , in zeven délen , gefchiede. En
toen wierpJofua het lot : en het eeifte lot quam op voor de ftam Benjamin j

hettwede voor Simeon ; het derde voor Zebulon ; het vierde voor Ifla-

Ichar
i het vijfde voor Afèr j het zefte voor Naphtali ; en het zevende voor
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Dan Nadatdie loting was geëindigt, gaven delfraëliten marden mond

desHeeren aanjofua een effdeel ,m het midden van hun ,Thimnath-Serah

JoSergteEphraiin, welke ftad hi, bouwde en bewoonde. Dezeerf-

fenSebben Ekazar de pr.efter, en Jofua de zoon van Nun, en de

Hoofdender vaderlijke ftammen. door het lot aan de zonen van ifrael,

voorhetaangezigt desHeeren, aan de deur van de Tent derZamenkomft,

So uitgede.lt Het lot was in die erffcheiding ten hoogften noodzake-

iHk omallelafter, nijd, afgunft, twift, argwaan, misnoegen, en onruft

voortTkomer op dat het bleek . dat deHeereGod, diemetdehand-

Ln demaat van dehemelen neemt, en vanwien hetbeleid van het m den

fchoot geworpen lot alleen afhangt, de erfbezittinge aan een .)gel.^ als

r^etzijnenvingertoemat. Over demamer van de Loung z.)n verfcheide

eevoelens- als ; doordeUrim enThummim, dat een Godfpraak was
,
en

leen lot: ofdoor de landnamen uit een waterkruik te nemen en vogens

ranebij lotinge te deilen : of vantwe lotbulTen met ftam-en land-ceeltjes

,

d,e Eleazar oShutzelde , en dan uit elk een rolletje nam :
en meêr onzekere

giffingen zonder bewijs. En mogelijk is de duidelijkheid vandie zaak met

ondeffcheidentlijkte begrijpen, om bijgelovige opvolging te wéren. Het

isonmoodijk, om de reeK der namen van dekoningen, volkeren en lan-

den bij ijders lot behorende, hier in énen bondel in te wringen. Maar alk

de erfFeniffen met de fteden en dorpen ,
zijn volgens hare gelegenthcid van

devier winden, de hoge en lage landen , de ftromen , de zéén ,
endeaan-

ftotende volkeren ,
op het Godsblad breedfprakeli)k aangetékent. Dogde

beknopte grenspalen van al het land, van de negen ftammen en de halve

ftam . zijn fnaar het zuiden , de dode zé ,en de rivier van Egypten ,
bijde ftad

Rhinocorura : van het weften , de grote zé : van het noorden ,
de bergHor,en

Chamatha: en vanhetooftcn.de zé Genefareth, ende dejordaan. Denjke

volheid der gelote erfbezitting van het gezegende Canaan, aan Gods lieve-

lingen , zijn uitverkoren volk , zo genadig als milddadig gefchonken lei den

grondflag van een vertrooftende hoop op groter heil : en wees voorafaan den

ftaat vande heerlijkeen zegepralende Kerk, die na de doorgefolde elendevan

dit bittere leven.tot den groten Herder der fchapen,denHecreJefus
Chriftus,

door het bloed van het eeuwige verbond , zoude worden vergadert
;
om in

den Driemaal Heiligen het hoogfte lot te trekken , het grootfte goed te

verkrijgen,en het oneindige erfdeel met verzadinge van vreugd te gemeten.
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HET VIII. TAFEREEL.
E ware Godsdienft lijd geen fchimp, of fpot, of
hoon; en is zo teer als het oog, ja teerder als'het
zwart indenoog-dppel. En dat die koningin van al-
le deugden de vrome Ifraëliten ter harten ging, bleek
uit hunne onderneming. De ftrijdbare helden, de
Rubeniten,de Gaditen , en de helft der Manaffiten , in
den oorlog tegens de Canaaniten,hunneftamgenoten

, , , ,

getrouw bijgeftaan hebbende, endoorTofua.totde
onderhoudinge van de geboden des Heeren vermaant , en gezegent zijnde
waren

,
met rijken roofichat overiaden , van Silo in Canaan , naar Gilead

'

het land hunner bezittingc , vertrokken. En toen zij aan den zoom van den
Jordaan quamen

, bouwden zij énen aanzienlijken Altaar. Zo ras ftond dat
werkftuk (het welk op de uiterfte grenfen van den Cananëfchen bodem tot
Godsdienft fcheengeftigt) niet overeind , ofhet gerugt daar van tergde de
oren der Ifraëliten, die wegens afVal

, bijgeloof, of afgoderij bedugt voor
de eer van God, hun hoogfte belang, waakten; en het maakte zulk een
opfchuddingm hunne gemoederen, datzete Silo vergaarden, om hunne
broeders, als overtreders van de wet (de welke maar éne plaats , en eenéni-
gen Altaar van oflFerhanden voor gantfch Ifraël inhiel) ten oorlog op te ko-
men. Dog wijslijk wikten en wogen zij de zaak eerft met voorzigtigheid,
eer zij die met de wapenen bezogten: en befloten vooraf re ondertaften!
hoe de ftaatpols in Gilead omtrent den Godsdienft floeg. Derhalven vaar-
digden zij een voortreflijk gezantfchap af j en zonden Pinehas , een ijveraat
der geregtigheid, den zoon vanEleazar, en met hem tien vorften van de
yijfpaar ftaramen der duizenden Ifraëls, mannen, die niet onbedao-telijk
iet voor hunne broederen met hunne lippen zouden voortbrengen. Van-
neer zij in Gilead waren aangekomen ,ontvouwden zij den laft van het God-
getrouwe volk, de gantfchegemeinte des Heeren, aldus: Wat is dit voor
een overtreding, een trouwloosheid, een vergrijp, met een heiliafchen-
nende Altaar te bouwen, en heden tegen den Heere, den God van Ifraël,

wederfpannig tewezen ? Is de ongeregtigheid van Peor te weinig , dat wij
ons van die niet reinigen , hoewel'er velen zijn om gefiieuvelt? En dewijl
gij van daag van agter den Heere afkeert , zal Hij zig morgen tegens
gantfch Ifrael fchriklijk vertoornen. En indien gij meint, dat het land van
uwe bezittinge onrein is , gaat over in het land , alwaar de Tabernakel des
Heeren ftaat, ende woont onderons , maar wederftaat den Heere ende
ons niet met een Altaar te bouwen , behalven den Altaar van den Heere on-
len God. Heeft Achan , de zoon van Zerah

, zig niet aan den ban vergre-
pen, en rufte geen gramfchap op al her volk van Ifraël? en die man fturf
met alleen in zijne ongeregtigheid. Die doordringende rede , met een def-
tigheid uitgefproken

, bekragtigde het gezantfchap, vloeide uit een heili-
gen ijver voor de eer van den Heere , wees twe voorbeelden van zware zon-
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den enftrafFen aan, leerde Gods gramfchap voor te komen, en behelsde

een broederlijke liefde , met liever hun erfbezit te v/illen deilen
,
dan zon-

de K^cn God te gedogen. Nleteen goed gevoelen van het DrijénigWezen,

antwoorden de zonen van- Ruben, van Gad, en van de halve Itam van

Manaffehéel bezadigd, en wederlciden die allerfcherpfte berifping, zon-

der cnic^ fcheldwoord ,
op deze behaaglijke wijze. De God der goden, de

Heere weet het , en Ifraël zal het ook verftaan : indien het door wederfpan-

nigheid ofte uit overtredinge tegensden Heere is, behoud ons niet. Indien

wij een Altaar hebben gebouwt om brandoffer, fpijsoffer, en dankoffer te

offeren, dat het de Heere wreke. Wij hebben het met dit inzigt gedaan,

of uwe zonen tot onfe zonen namaals mogten zeggen; wat hebt gij met

den Heere den God van Ifraël te doen? De Heere heeft den Jordaan tot

een grensfcheiding tuflchen u en ons geftelt; gij hebt geen deel aan den

Heere : en alzo zouden uwe zonen onfe zonen van de vrees des Heeren af-

weren. Om die reden zeiden wij ; laten wij een altaar bouwen , niet tot

énige offerhande , maar tot een getuige tuflchen u en ons , en tuflchen onfe

wederzijdfche nageflagten ,
op dat wij den Heere mogen dienen , en brand-

offeren, flagtofferen, en dankofferen toebrengen ; en dat uwe zonen tot

onfe zonen nadezfn geenfins konnen zeggen, gij hebt geen deel aan den

Heere. En indien zij het zeiden , datmen zoude antwoorden ; Ziet de ge-

daante van den Altaar, van onfe vaderen gemaakt, niet ten brandoter,

nogte tot offerhande , maar tot een getuige tuflchen ons en u. Het zij ver-

re van ons, dat wij wederfpannig regens den Heere, en afkérig van Hem
zouden wezen, en een brand- flagt- fpijs-offer-Altaar bouwen , behalven

den Altaar van den Heere onfen God, die voor zijnen Tabernakel is. Dat

antwoord nam alle oplopendheid weg , en zette het gevreesde leet terneer;

gelijk het fuifen van een zagte wind , de opgerefe golven van een verbolge

zé, tot vlak marmer effen kamt: want de verdadiging geviel Pinehas , en

alle deVorften. En de Zoon van Eleazar zeide tot de Rubeniten, Gadi-

ten, en Manaffiten: nu weten wij dat de Heere in het midden van ons is,

dewijl gij geen overtredinge tegen den Heere hebt begaan, ende de Ifraë-

liten toen uit de hand des Heeren hebtverloft. Dat was een kroon op het

hoofd van de altaarbouwers, die, door hun werk, ter eer van God ge-

ftigt, deel aan den Heere hadden en wilden houden.
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HET IX. TAFEREEL.

Ofua, de knegt des Heeren, het Opperhoofd van
Ilrael, was meteeren heerlijkheid en 's hemels gunft,

eenzaUg lot begenadigt. De Man hoog op zijne da-

gen zijnde, en, voor zijne kort aanftaande dood,
wegens de welftant van de zijne nog begaan, verza-
melde de Oudften, de Hoofden, de Regters, en
de Amptlieden der Hammen Ifraëls, voor het aan-

gezigt des Heeren te Sichem. Ende hij fprak tot al

het volk: Dit zegt deHeere de God vanifraël: Uwe vaders hebben van

ouds her aan de overzijde van de rivier Phradi gewoont , Terah de va-

der van Abraham en Nahor, en zij hebben andere goden gedient. Ende
Ik nam uw vader Abraham uit Mefopotamië, en brogt hem in Canaan,

vermeerderde zijn zaad , en gaf hem Izaak. En aan dien gaf Ik Jacob
en Elau. Jacob en zijne zonen trokken af naar Egypten. Toen zond
Ik Mofes en Aaron , en doeg Egypten met tékenen en wonderen , en

leide u daar uit ; entoen Ik uwe vaders had uitgevoert, quaamtgij aan de

zé , en de Egyptenaars vervolgden uwe vaders met wagens en ruiters tot

aandeBiefezé toe. En zij riepen totdenHeere, ende Hij ftelde duifternis

tuflchen u en de Egyptenaars , en brogt de zé over hen, en bedekte hen.

Uwe ógen hebben gezien wat Ik in Egypten heb gedaan. Daarna hebt gij

lang in de woeftijn gewoont. Wijders brogt Ik u in het land derAmoriten,

die aan gene zijde van den Jordaan woonden, en tegen u ftreden : maar Ik

gaf hen over in uwe hand, en gij bezat hun land erflijk, want Ik verdelgde

hen van vooruw aangezigt. Balak de Moabiter ftond ook op om Ifraël te be-

oorlogen , en liet Bileam roepenom u te vervloeken : dog Ik wilde naarhem
niet horen , zo dat hij u gedurig zégende , ende Ik verlofte u uit zijn ge-

weld. En als gij denJordaan waart overgetrokken, en tejericho quaamt,

ftreden de burgers regens u , de Amoriten , de Pherefiten , de Canaaniten

,

deHethiten, deGirgafiten, deHivviten, en de Jebufiten ; ende Ik gaf

hen over in uwe hand. Ik zond horlèlen voor u henen, die hen wegdreven

,

en beide de koningen der Amoriten , niet dooruw zwaard , nogte door uwen

boog. En Ik gaf u het land , dat gij niet hebt bearbeid j enfteden, de wel-

ke gij niet hebt gebouwt; wijngaarden en olijfbomen, die gij niet hebt ge-

plant. Nadat de bedaagde Heirtogtleider de liraeliten aldus de weldadigheid

des Heeren had voorgeftelt , zeide hij ; vreeft en dient den Heere in opregt-

heid , en in waarheid j en doet de vreemde goden van uwe afgodilche voor-

vaderen weg. Kieft heden wien gij zult dienen , of den Heere , ofde vader-

lijke goden , of de goden der Amoriten , in welkers land gij woont : en (met

een kragtig voorbeeld van een voorganger en voedfterheer in Ifraël , om hun

deftantvaftigheidindendienft, in de vrees, in de liefde, en in het verbond

des Heeren als in te ftampen) ik en mijn huis wij zullen den Heere dienen. En,

als Gods heraut , voorziende hunne overtredinge ,
voegde hij 'er bij : gij
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zult den Heere niet konnen dienen, want Hij is een heilig en ijverig God,

die u niet zal vergeven, indien gij hem verlaat. Doet tog de vreemde goden

weg, ende neigt uwe harten tot den Heere den God van Ifrael. Toen ant-

woorde het volk , erkennende de weldaden Gods , tot viermaal toe
; wij

zullen den Heere dienen: en ftelde zig zeiven tot getuige , om den Heere

hunnen God te dienen, en zijne ftem te gehoorzamen. Op die voorwaarde

maakteJofua op dien dag met het volk een verbond , en ftelde het hun voor,

tot een inzetting en regt te Sichem : dat is ;
hij vernieuwde het verbond

;

want hij voegde bij de Wet niet bij , rriaar leerde hen de hoedanigheid en den

inhoud van het Verbond. En hij fclireef de woorden van den eifch en de be-

lofte in hetWetboek Gods , en regte een groten fteen op onder den eik bij

het Heiligdom des Heeren , tot een getuigenis en gedenktéken ,om het ver-

nieuwde Verbond daarna niet te ontkennen,nogte aan hunnen God te liegen.

Dat was het laatfte werk vanJofua , den zoon van Nun, uit de liam Ephraïm,

de uitgelezen puikbloem der jongelingen , de gewezen dienaar van Molès.

Een grote leerling, die zijn heer en meefter , de godfpraak van de Godfpraak,

de woorden had uit den mond gezien. Die al vroeg in zijn kragt agter Ama-
lek in Raphidim her zat , en dien eerfteling der heidenen met zijn oorlogs-

zwaard de lenden knakte. De alleen dégelijke verfpieder , nevens den ge-

trouwen Caleb , vanCanaan, die de opgeruide en hollende gemeente met
het harnas van zijne deugd te keer ging , en een waaragtig verliaal van

het land déde. EenMan , in de welke de Geeft der wijsheid was , en van den

HeereGod tot Hoofdvorft van het opperfte gezag uitgekoren, enhoog-
ftatelijk ingewijd , om de zonen van Ifraél in het toegezworen land in te

brengen: en van den Almagtigen zo grootgemaakt, dat al het volk hem
vreesde, gelijk het Mofes had gevreeft. Die Herder , onbewuft van Achans

zonde , heeft uit liefde tot het volk zijne klederen gefcheurt , en is al bidden-

de , als een platgetreden worm , aan tranen gefmolten. Die zegepralende

Veldheer, de adem der neus, cndevuift vanhetvolk, heeft een en dartig

koningen geflagen , de ftammen hare lotingen toegedeilt , en Ifraël in de

ruimte geftelt. En heeft tot het laatfte toe, als een preker der geregtigheid,

vermaant, beftraft, envertrooft, en met het woord van den Heere God
in den mond zijn affcheid genomen , en met den titel van de Knegt des

Heeren verheerlijkt , zijn verheven ampt neêrgelegt : en aldus zijne roem-

rijke deugden en daden bekroont met een doorlugtig einde.

HEI-
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HET EERSTE TAFEREEL

Vm kt Boek der Regteren.

Ewijl de ftammen Ifraëls , na de dood vanJofua , geen
heirtogdeider hadden , en breec genoeg waren aan-
gegroeit, om al het overige on-ingenomen land te
beflaan, vraagden zij den Heere ; wie onder hen te-
gen de Canaaniten , die nog niet waren te onder ge-
brogt, eerft ten oorlog zoude opkomen? De Heere
antwoorde; Juda zal optrekjjen : zie Ik heb dat
land in zijne hand gegeven. Ende Juda nam zij-

nen broeder Simeon, die in het midden van hem zijn erfdeel had, totbij-
ftant, ende trok op. En de Heere gaf de Canaaniten ende de Phereziten,
twebijfondere ende onder een wonende volken, over in hunne magt: en
zij floegenbij Bezek tien duizend man. Ende zij overvielen den koning
Adonibezek indeftadBezek, en ftreden tegen hem ; en voort verfloegen
zij de Canaaniten ende de Phereziten. Dog Adonibezek nam de vlugt , en
zij vervolgden en kregen hem, en hakten de duimen van zijne handen ende
voeten af: datgewislijktotftraf van vergelding , door het regtvaardig oor-
deel Gods en Zijne ingeving , gefchiede

j op dat de aartsgeweldenaar aldus
inden loop van zijne woede gefteuit, en geteugelt, géne wapenen meêr
zoude konnen handelen

, nogte weglopen. Toen zeide Adonibezek ; ze-
ventigkoningen, die de duimen van hunne handen ende voeten waren af-
gehouwen, raapten de brokken van onder mijne tafel op: gelijk ik heb ge-
daan, alzo heeft God mij vergolden. De ftinkpoel vol gruwelen, het wroe-
gende gewetenvan den overheerdcn en verminkten dwingeland, borrelde
ter keel uit, en hij beleed zijne wrede boosheid, zeventig koningen aange-
daan. Met het noemen van de ondaad, bleek het, dat het afhouwen der

fw^T
^'^'^ en voeten der koningen, door zijn gebod was ge-

Ichied
i ten einde zij onbequaamom te oorlogen mogten wezen , en dat an-

Tt 2 dere
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IV ..n arnnwzaam voorbeeld afgefchrikt , naar zijne ftrenge

dere, ^oor zulkeen gouWza^^^^^
fee baldadige hovaardij ftak

geeszelzweepgeduligzouden
dxa

^ijrfverkragte voor-

Sok in den veraten Schendbrok
om

J,
,

^J^^ ^^^^

r^'^'ïlK^^^^^^^^^
elende befpor. alsofhii

kruipen, brokken oe^^^^^^^^
j^

f^rrr/eS n Waarbijquamdeprag^ overdaad van z,n over-

^i?ch van w^^^^^^^^ afVal zeventig ongelukkige en geringeloorde

laden ^^^^'
l^^

endewre-
mannen leefden, ue ^""^ »

,

en Reeter van hemel en aarde, als

tStTfe"^^ beke- •, maar dewijl hij

iTn 'enSe heeft gebeden ,
fchijnt het, dat de pi,n hem die rede

A^Z^ZT^c^^n "dandatze uiteen waar en boetvaardig berouwvan
eerderheeftuitgenepen^^^^^^^^^^^^^^

^j^^^^^ In zulk een geftraften

r '"SoSeoverZnaars hem ?ejerufalem; alwaar degefehon-

iTscw'rW^^^ nogteartienij geholpen, meerderdoor
denichenaer, uu 5

„„.„j/Te de felfte en bitterfte moordpriem in

den knaagworm v^^^
doodli,k waren , is geWen.

het juifte regt influit , vloeit uit het gebod en

dewtva^God: wfe men?ehen-bloed vergiet , diens bloed zal worden ver-
dcwetvant^oa

oo.oog, tand voor tand , hand voor hand

.

t:oTvoor voerb v^^^^ brand? wond voor wond, buil voör buil,

bretkZrbreuk:enmetwelkemaatmenmeet,zalm^^^

^S^in Hetmenfehefehendeniseen afgnjOijke zonde; want de menfch

irpe^iS cods. Zo dat geen regter mistaft die op het fpoor van de

WetdervSelding, de Goddelijke , dezuiverfte en natuurlijke wet, zon-

Irén'ev rfchonmg, het vonnis velt. Deze gefchiedems van den duime-

foSdonibezek, van kroon en troon berooft, moet alle dwingdanden

.

onbclbSerfchers, en verNVoefters van het menfchdom op aarde, die

fliel Tn waarfchuwing tot een leerzaam voorbeeld ftrekken
,
om

^SraiJheidteple-en, nogte in onmenfcheli)ke wreedheid uit te fpar-

nadeSS^^^^^ g-gt.gheid de bülijke vierfchaar fpant, en

nThet'e™ ^Ue ^shandelingen , de evengelijke zwaarte van

Lfenwra^c, de booswigten op den kop doét druipen.

HET
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HET 11. TAFEREEL.

A de zegepraal over Adonibezek, dedede ftaat van
Ifraël zig op , gelijk een halve maan : want het bgt van
overwinning ftraalde alom uit; en de laiFe flapheid,

in de Canaaniten te verdrijven , verduifterde den
glans. Waarom de Engel des Heeren de Ifraëliten ver-

maande, beftrafte, en dreigde, datHij deinwoon-
ders van het land niet zoude verdelgen , maar aan hun-
ne zijden met de goden tot beproevingen en tugtroe-

den overlaten. Waht zo lang alsJofua overeind ftond , en de ouden van da-

gen leefden , diende het volk den Heere ; maar na hunner dood verliet het

den God der vaderen, en diende de Baalim endede Afchtaroth, de manne-
lijke afgoden , en de vrouwelijke ongodinnen. Hierom wierd de Heere toor-

nig, enHijgaf delfi-aëliténoverindehand van hunne vijanden; en als zij

in grote benaauwdheid waren, riepen zij tot den Heere, en de Heere ver-

wekte Regters , met de welke Hij gedurig was^ en die hen verloften. Deze
gekorenRegters waren in tijd van nood veldhéren (dewijl zij alle niet heb-

ben geoorloogt) verzorgers , en befchermers van den ftaat , die het gemene-

beft volgens de Goddelijke wetten handhaafden , alle verfchillen dié hun
voor-quamen afdeden, en de vonniftèn uitfpraken ; dog geen' nieuwe wet-

ten maakten , nogte énige laft de gemeente opleiden , en in zware zaken

aan den Raad van de Hoofden van het volk verpHgt bleven. Wanneer de

Ifraëliten zig wederzijdfch met de heidenfche volkeren , daar zij onder woon-
den , verzwagerden , ende hunne goden dienden , gaf de vergramde God-
heid hen over in het geweld van den koning van Syriè. En na agt dienftbare

jaren , als zij tot God riepen , verwekte de Heere Othniël tot een verloflèr

,

die met den Geeft des Heeren van kragt en wijsheid aangedaan, Ilraël be-

rcgte , en den verdrukker temde , tot dat veertig jaren (de flavernij ingeflo-

ten) met ruft , en met het leven van den dapperen en gelukkigen held en reg-

ter, verliepen. Maar, och! de Ifraëliten gingen in het quaad voor het aan-

gezigt des Heeren voort. Waarom de Heere ,
Eglon , den koning der Moa-

biten tegen hen verfterkte. Die fpruit uit Lot vergaarde tot zig zijn broeder-

lijken bondgenootAmmon, enAmalek, met een erfhaat tegenJacobs af-

komft ingenomen. En hij trok op , en iloeg Ifraël , en zij namen de Palm-

ftad in bezitting. In dien overheerden ftaat dienden de Ilraëliten denMoa-

biter agttien jaar : en na hun geroep tot den Heere , verwekte de Heere

voor hun tot een verloflèr Ehud , den zoon van Gera , een zoon vanJemini

,

een flinkfch man , door wien zij een gefchenk aan Eglon zonden. En Ehud
gorde een twefnijdend zwaard van een el lang onder zijn kleed op de regter

zijde, en droeg de gift aan den overvetten koning op, en na de overleve-

ring geleide hij zijne makkers, enkeerde voort van de gefheden beelden te

Gilgal wederom , als of hij iet had vergeten , of dat hem onderwegen wat

van belang was indenzingekomen ,
zeggende,- ó koning! ik heb een ge-

Vv heimé
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heime zaak aan u. Eglonzeide, zwijg: cndeomftaanders vertrokken. En

Ehud trad naar .hem toe in de zomerzaal , daar hij alleen zat , en zeide, ik

heb Gods woord aan u. Toen ftond de koning op , en Ehud greep met de

flinker hand het zwaard van zijn regterheup, en ftak het in den buik van

den zwaarlijvigen dwingeland , met zulk een geweld , dat de greep de kling

volgde , en dewond van hetdikke vet toefloot , cn om dat hij het lemmer

niet uittrok ,
ging het uitworpzei uit, Ehud de deuren van de opperzaal

rondom hem toegemaakt, en in het flot gedaan hebbende, ging door de

voorzaal uit. En als hij weg was , quamendes konings knegten, en ziende

de deuren van de opperzaal in het flot gefloten , zeiden zij
, zekerlijk dekt

de koning zijne voeten in het zomervertrek. En toen zij lang tot ichaam-

te toe hadden gewagt, en dat 'er niemand open dê, kregen zij den fleutel,

maakten open, en vonden hunnen heer dood ter aarde leggen. Door deze

heldendaad, van Ehud zo knaphandig uitgevoert, wierd Ifraël wonderlijk

enonverwagtverlofl;: want wanneer het ineen diepe flaap der zonden ge-

vallen , en in welluft: en afgoderij fmoordronken , niet wifl: van wakker

worden , verwekte de Heere een redder uit de fl;am Benjamin. Alwaar de

verdr\jkking van den dwingeland het felfl:e neep , daar quam de verlofling

van daan. De flinkfchenHeld ,
dapper

, gaauw , en grootmoedig Van onder-

neming, fl:elde zijn eigen volk buiten het gevaar, en nam alleen het zware

ftuk op de tanden van zijn geloof. Het ontzaglijk gelaat van den koning,

de ftoet van trauwanten , en de pragtïge praal van een paleis , daar de Zorg,

het Geweld, de Vrees, en het Bedrog, aan alle deuren bij beurten op
fchildwagt ftaan , konden den onverfchrokken Slinkaard niet verfchrik-

ken. Dat niemand Ehud van logentaal verdagt houde , om dat hij zeide

,

het woord Gods tot den koning re hebben : in hetHebreeuwfch betékent

het Woord ook een Zaak , ofeen Daad : en hij was van den Heere tot een

vorfl:gefl:elt, om den onnutten aartsballafl; van kant te helpen: en daarom

fl:rekt deze zaak tot geen voorbeeld aan gemeene menfchen om dwinge-

landen te vermoorden. De genade Gods had de fl:raf voor Ifraël overge-

haalt. Eglon moeft 'er an ,en in zijn bloed op den grond der aardefmoren*

Want gelijk het vuir een woud verbrand , en gelijk de vlam het gebergte aan-

fl:eekt, alzo vervolgt de Heere zijne vijandenmet het onweir van zijne wraak;

en Hij verfchrikt,ja klinkt hen ter neder met zijnen geweldigen dwarrelwind.
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HET IIL TAFEREEL.
En zou de Deugd grotelijx verongelijken

, indienmen
Samgar, dezoonvan Anath,fchooneenRegtervan
korten tijd na Ehud, die zeshonderd Philiftijnen
tot heil van Ifraël , met een oflèprikkel verfloeg op
het heilige voorfchrift, de fterflijkheid niet ontruk-
te. Want 's mans daad , en de voorgaande , was man-
nen- en helden-werk. Dog nu komen doordekragt

1 u T u ,

vrouwen te voorfchijn, die van ijver en
wraak heibg verbolgen, zigtegens mannen durven verzetten, en hen ook
te onderbrengen De Ifraëliten wroeten telkens tegen de weldaden des
Heeren aan en ftapelden hét erger op het quaad : waarom de Heere hen
overgaf in de magt vanJabin, koning der Canaaniten, die te Chatfor re-
geerde, wiens krijgsoverfte was Sifera. En na een geweldige verdrukking
van twintig jaar, nep Ifraël tot den Heere. Op die tijd beregte Debora
een profetin

,
de vrouw van Lappidoth, het volk. En zij woonde onder

een palmboom, tufTchen Rama en Bethel
, Op het gebergte Ephraïms daar

de Ifraëliten te regt gingen. En zij ontbood Barak , den zoon van Abinoam
vanKedefchNaphtaü, enzeidej de Heere de God Ifraëls heeft geboden-
Ga, en neem tien duizend man uit Naphtali en Zebulon, entrekopden
berg Thabor

:
ende Ik zal Sifera

,Jabins veldheer , en zijne wagens en ménig-
te tot u aan de beek Kifchon trekken, en in uwe hand geven. Barak zeide
tot haar, indien gij mê trekt, zal ik gaan, en zo niet, zal ik niet trekken
Zij zeide dan

,
ik zal zekerlijk met u trekken , behalven dat de eer de uwe

niet zal zijn
,
op den weg dien gij wandelt : want de Heere zal Sifera in de

hand van een vrouw overgeven. En Debora trok met Barak naar Kedefch
Barak toenZebulon en Naphtali aldaar op-ontboden hebbende, trok met
tienduizend man te voet uit, verzelt met Debora. Wanneer Sifera wierd
geboodfchapt, dat Barak op den berg Thabor was getrokken , rukte hij
negenhonderd gefeilTende wagens , en al het volk uitCharofcheth(het hei-
denfch wapenhuis) aan de beek Kifchon bijeen. Waar op Debora tot Barak
zeide,- haaft u, want dit is de dag, op de welke de Heere Sifera in uwe
hand heeft gegeven: de Heere is uwe Heirtogtleider. Voort ging Barak
met zijne tien duizend krijgers van den berg Thabor af. En de Heere ver-
melde alle de wagens , en het gantfche heirleger van Sifera , van voor Baraks
aangezigt

; zo dat Sifera van den wagen affteeg , en te voet vlugte. En Barak
zat de vlugtende wagens en het leger tot Charofcheth toe op de hielen,
en maakte alles door de fcherpte van het zwaard af, dat er niet overbleef.
De vlugteling Sifera zette het op zijne voeten naar de tent van Jaël , de
vrouw van Heber, den Keniter , die zig van Kain uit de kinderen van
Hobab de fchoonvader van Mofchch had afgezonden: , en zijne tenten aan
het eikenbofch teZaanaïm bij Kedefch uitgefpannen , en metJabin in vre-
de leefde. Jaël meteen onbeteutert gelaat Sifera te gemoet gaande, zeide
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.... ^iik in tot mij, en vrees niet: en hl) ging in,

tothem; rni)nheerwi)km,
^fj" °^^^aéken. Toen zeide hij ^ eilieve

endezijoverdektehem "^^^
^^^J^^e^^^^^^ ên zij gafhem melk

geefmij een weinig}e water, wantüclieDg
ftaindedeur

Idrinken, - dekte hem weer to^^
«g.geen menfch.

van de tent, en zo iemand "
Gods volk van vermoeit-

Alsjaëlnu bemerkte, dat den
^^^f^^^J^^^ wijf met

beid, melk, enwarmtelag en onkte v^tte^^
^

de t^nkerWeen tentnag ,
n S^e^^^^^^^^^ g j- ijker doot

naar hem toetredende dreef z
f^J" ^es doods aan de aarde

den naap van het hoofd dat blinden
1,^^^^^^^

bleef vaft geklonken. M-cpam Ba^kS fera o^^^^^^^ ^^^J

flapte naar hem toe,
^^^'^^:i^;,,^\,r.^,out irt zijn hoofdflaap

zoekt: ^^hijingegaanzinde, za^^^^^^^^^^^^^
vanDebora.

dood
l5g.S-"/i^'tV/rs e,SÖ^^^^ uitde ftamEphraïm

^'"r'als'eÏI^^^^^ 8-^- T "-^'8'^'^'
gefproten als een öje b

^^^^^^ ^^^^^ ,sgeweeft; een

zoet voor de haren , en icnerp g &
^ j aanlegfter en ge-

heldin in het wére dbjk en
'^^^^^^^ Onder^de

«llin, eneenfakkelbgt onder hetllrae» w
^ j^^^^^

banier des AUerhoogften trok deze^^^^^^^^ te .

7 £Sn^miS wo^dendezwaard van Barak, alseen zé vaiivuir,

fera ft^^^^.^;
^^^^^n ^eide. Derhalven was het hoog ti,d dat lael Sife-

door de vijanden henen weiac
^ ^^^^

ra in de vlugt onderfchepte , en als haar feans i n g
^^^^

uit , en trok over "aar ven
, ,

j devrouW vanHeberdcn

alle eeuwen onfterflijk word nage)uicht.
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HET IV. TAFEREEL.

EndingtewiUen, en één ding niet te wülen, maakt
tuflchen bondgenoten deregte liefde. Tebeminnen
dat God bemint

, en te haten dat God haat , is de pligt
van ware gelovigen. In die gedagten was Gideon
warm

,
wanneer hij tot een verlofTer van Ifraël van den

Heerewierdgeftelt. Delfraëlitenfpatten, nade tijd
van Debora en Barak

, wederom in godJoosheid uit

j j u ,1 j- /^'^?"'rH^^^^^e"°"'^^''hetgeweldderMidiani-
tendede bukken, die hen plaagden, en in den buik floegen, en met de Ama-
lekiten

,
en andere oofterfche volken opquamen , en met hun vé en tenten

en kemelen
,
m memgte als fpringkhanen , en afknagend ongedierte , al het

waflènde gezaaide van Ifraël verdorven, en hun geen fchaap of os of ezel
overig lieten. Zo dat delfraëUten holen en grotten in het geberate maak
ten onileeftogt te bergen, en zig te befchanfTen : en na een zevenjarige
verdrukking te énemaal uitgemergelt , tot den Heere om hulp riepen
Toen zond de Heere tot de Ifraëliten eenpropheet, wiens naamnietis ge-
meld, de welke zeide; Alzo fpreekt de Heere de God van Ifraël: Ik heb u
uit Egypten doen opkomen

, uit het huis der dienftbaarheid uitgeleid en
vaii de hand der Egyptenaren , en van aUe vijanden die u verdrukten verloft
ende hen voor u uitgedreven

,
en u hun land gegeven

, zeggende : Ik ben dé
Heere uwe God dient de goden der Amoriten niet, in welker land gij
woont

i maar gij hebt mijn ftem niet gehoorzaamt. Na die regtvaardi^c aan-
zegging van het verwijt des Almagtigen, quam de Engel des Hecre^ïi, en
zat onderden eik in Ophra

, diejoafch den Abi-Ezriter toequam : en als zijn
zoon Gideon bij de pars tarwe dorfchte , om die voor de Midianiten te ver-
Iteken, verfcheen hem de Engel des Heeren , de welke zeide ; de Heere is
met u, fterkfte held. Gideon vol bekommerÜjke gedagten over den
vervallen ftaat van Ifraël, zeide tot den Engel : Och mijn Heer! indien
de Heere met ons is, waarom is ons dan dit aUes overgekomen? Waar
zijn Zijne wonderen, die onfe vaders hebben vertelt ? Heeft dc Heere ons
niet uit Egypten opgevoert ? Dog nu heeft de Heere ons vedaten , en in de
hand der Midianiten overgegeven. En de Heere zig naar hem toekerende,
zeide: Gaindezeuwekragt, en gij zult Ifraël verlofTcn : heb Ik u niet ge-
zonden ? De jeugdige Gideon

, op zijne dapperheid en fterkte geenfins fteu-
nende, antwoorde: Mijn Heer , waar mede zal ik Ifraël verlofTen ? Mijne
duizend is de geringfte in ManafTe , en ik ben de kleinfte in het huis van mijn
vader. De Heere zeide

; om dat Ik met u zal zijn, zult gij de Midianiten als
een enigen man veHlaan. U it voorzigtigheid eifchte Gideon van den Engel
een teken

,
en wat toevens , om een gefchenk uit te brengen : en hij maakte

een bokje en ongefuurd brood gereed ,en vleefchnat in een pot , en zette het
onder den eik voor den Engel, Die hem gebood , dat op dien fteenrots te
leggen, en uit te gieten. En de Engel raakte het vleefch en het brood met

Xx het
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het uiterfte van zijn ftafaan, eneenvuirginguit de rotsfteen, en verteerde

het vleefch en het brood: en de Engel verdween uit zijngezigt. Door welk

wonder Gideon zag, dat het den Engel des Hecren was. Gideon daar over

verfchrikt, kreeg van den Heere tot antwoord: Vrede zijn, vrees niet
, gij

zult niet fterven. Waarom Gideon aldaarvoorden Heere een altaar bouwde,

dien liij noemde , De Heere is vrede. In die zelve nagt zeide de Heere tot

hem : Neem den zevenjarigen tweden ftier uws vaders , breek Baüls auter die

uws vaders is af, en hak het bolch dat 'er om ftaat omver. En bouw den

Heere uwen God een altaar , op de hoogte van deze fterkte , op een bequa-

me plaats, en offerden tweden ftier ten brandoffer, op het hout van het af-

gehouwen woud. Hetwelke Gideon met tien knegten, bij nagt, uit vrees

voor zijn vaders huisgezin , en de ftedelingen , dede. De mannen van de

ftad 's morgens ziende Baals outer omgeworpen , het bofch afgehouwen

,

en den tweden ftier op den gehouwden altaar geoffert , onderzogten wie

zulx had gedaan: en men zeide Gideon, de zoon vanJoafch. Toen vorder*

den zij vanJoafch zijnen zoon ter dood. Maar hij zeide tot hen alle met een

vijandelijke befpotting : Zult gij voor Baal twiften ? wilt gij voor hem ftrij-

den? dat hij aanftondsfterve die tegen hem is: indien hij een God is , dat

hij voorzig zeiven twifte over het omworpen van zijn altaar. En Joafch

noemde Gideon op dien dagJerubagnal (niet uitfcliimp, maar tot een ge-

dagtenis) om dat hij had gezegt ; Dat Baal twifte tegens hem die zijn al-

taar heeft omgeworpen. Het antwoord van Gideon aan den groten He-
meling toont, dat hij den God der vaderen niet had verlaten, en klein van

zig zeiven gevoelde : en daarom nam de Man door het geloof zijn tijd

bij donker waar, om door de onzinnigheid van zijns vaders huisgenoten,

en de woede van het volk te Ophra , in zijn heilig werk niet geftoort te wor-

den; en het gebod, de wil, en de wet van den Heere , met ijver en vuirige

liefde , gezwind geruft en gehoorzaam uit te voeren. Het verbranden van

den zevenjarigen offervar was een voorafgaande kentéken , dat de dwinge-

landij van Midian met de zeven jaren zoude ophouden ; en dat held Gideon
voort , van die tijd af, de verlofiïnge aanvaarde , en met het vlammende
zwaard in zijn manhafte vuift , als een moedige leeuw , die vreeslijk brult

,

op den donder der afgodilche heirkragten zoude aanvallen, en door de won-
deren van denHeere God , die het begrijp der menfchen te boven gaan , den
hoogmoed der gezwolle oorlogsdrommen zegepralende te onder brengen.
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HET V. TAFEREEL.
Ideon is het werktuig derfchaduwe, van het gene in

dit Nagt-tafereel wort vertoont : maar de Heere God
is de Regeerder, die den toom der zaken ment in

wonderen, die den glans van het dagligt verdoven.
Dc Krijgsheld met den Geeft des Heeren aangedaan,
gelijk een man met zijn kleed, dede de Abi-Ezriters

,

en Manaflè, Afer, Zebulon en Naphtali opkomen. En
door een dubbel wonderteken van het wollevlies

,

eerftbedaauwt, en droogte rondom ; en andermaal het zelve droog , en
daauw op de aarde , in zijn geloof verfterkt , ftond hij en al het volk vroeg
op , en quamen aan de fontein Charad ; en de Midianiten lagen ten noorden
in het dal, agter den heuveltop Moreh. Toen zeide de Heere tot Gideon

j

gij hebt te veel volk bij u : Ilraël mogt op zijne kragt roemen. Zeg daarom
tot het volk ; al wie blo is kan vertrekken : en twé en twintig duizend man-
nen gingen weg, en tien duizend bleven. De Heere zeide , daar is nog te

veel volk, geleid het aan het water, en Ik zal het daar beproeven, en zeg-

gen, wie met u zal trekken. Wanneer het volk naar het waterwas afgeko-

men, zeide de Heere tot Gideon: Al wie met zijn tong (te weten uit de
fcheppende handholte) het water zal likken, gelijk een hond flabt, zult gij

alleen ftellen. En driehonderd mannen hadden de hand naar de mond gefte-

kenengeflorpt, en de overige menigte had opgebogen knijën gedronken.

En de Heere zeide tot Gideon j door de driehonderd waterlikkers zal Ik ü
Verloflèn: en laat de andere weggaan. En het volk nam voorraad en bazui-

nen : en Gideon behield de driehonderdman , terwijl het leger van Midian in

het dal lag. En de Heere zeide tot Gideon j fta op , en ga af naar het leger

,

want Ik heb het in uwe hand gegeven : neem Pura uw lijfknegt mê , en gij

zult uw hartfterking horen . Gideon ging naar het heir : en de Midianiten , de

Amalekiten, enalledeOofterlingen, lagen in den aardkom hol over bol

,

gelijk een grote zwarm fpringkhanen: en hunne kemelen waren talloos als

zézand. En een foldaat vertelde aan zijn medgezel zijnen droom; hoe een

gerooft Garftebrood in het leger der Midianiten rolde, regende tentaan-

floeg , en de zelve het onderftc boven plat op de aarde neêrfmeet. De krijgs-

genoot antwoorde ,• dat is niet anders als het zwaard van Gideon ; want God
heeft al het leger van Midian in zijne bandgegeven. Gideon ging biddende

naar het leger Ifraëls, en zeide,- ftaatopj want door den Heere is het leger

van Midian ons. En hij verdeelde het volk in drie troepen , en gaf elk een

bazuin, en ledige kruiken, en fakkelen daar in , zeggende; ziet naar mij >

en doet gelijk ik. Wanneer mijn bazuin opklinkt , dan zult gij ookmet de ba-

zuinen rondom het leger blafen, en roepen, voor den Heere en voor Gi-

deon. En Gideon quam met zijn honderd aan den zoom van het leger , in de

middelftenagtwagt, alsdeeerftefchildwagtuitftond; enzij bliefenmetde

bazuinen, en ftieten de kruiken aan ftukken; en insgelijx de drie benden,
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en hielden met de (linkerhand de tortfen , en met de regter de bazuinen , roe-

pende, het Zwaard des Heerenen van Gideon. En elk ftond om het leger

op zijn poft. Toeft liep al het legervolk deur een , en nam de vlugt al fchreeu-

wende. En onder het bazuingeklank van de driehonderd, dede de Heere

het zwaard van den énen tegen den anderen alom in het leger keren , en het

leger vlugtte weg. De Heere God, de alleen MagtigeJacobs, wilde zijn won-

der met driehonderd man uitvoeren. En hij toetfte zijn volk, gelijk een ftofFe-

icheiderhet goud van de {lakken zuivert ; en dat door menlchen , wien het ei-

gen is met gefloten lippen een teug te drinken , en die toen flabden gelijk de

honden; de welke, volgens de Egyptifche fpreekwijs,ter loops,uit vrees voor

dendoodmuilder krokedillen, het Nijlwatermet een uitgefteken tong lik-

ken. De gerft van vogtiger en kouder aart dan edeler graan , ruifcht door de

hitte van het vuir ; en dat brood , ras toe te bereiden
, flingerde als een blixem

fchielijk door het legerhenen,omwentelende door de kragtdes Almagtigen.

Het brood had overeenkoming met het zwaard ; want het Hebreeuwfche

woord Lechem betékent Brood en Oorlog ; en toonde , dat de Ifraëliten, die

als brood van deMidianiten waren verflonden , toen hunne zwaarden en be-

temmers zouden wezen. De gerft is geringer dan tarwe en rogge ; en daarom

had het opzigt op Gideon,uit het kleinfte ftamhuis voortgefproten.En denk-

men , hoe de luifterende Held de legertaal verftond ! Zeker heel wel door de

Godfchikking ; en dieden Geeft des Heeren heeft, verftaat alles. Aldus ge-

harnaft trokdeverligte Gideon heen,wanneer zijn tortsligt , in het naarfte

van de nagt , fcheen al het vijandelijke leger te overgapen ; en met een zé

van vuir dreigde te overzwalpen. En de bazuinklank , door de geperfte lugt

rollende, floeg hunne harflèns met zulk een onzinnigheid, datze verward

,

verbaaft
, twedragtig , en fprietógende uit den flaap opfchietende , met de

moorddadige dolk in hunne onderlinge ingewanden wroetten
; terwijl an-

dere als honden , van een fieren leeuw befprongen , al jankende en huilende

wegvlugtten , en de dalgrond van angft zweette, en de laagte van heillolè

lijken zwol , daar de afgodifche bij een gerotte dwingelanden den hemel te-

gen hadden. Met zulk een wonderbare overwinning wierd Gideon van den
HeereGod bekroont, om na de nagtneêrlaag der vijanden, als het krijgsligt

van Ifraël , met zijn gezegent flagzwaard grootdadig op te dagen , en de

Midianiten en hunne aanhangelingen een verder doodfteek te geven.
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HET VL TAFEREEL.
We zaken leveren ftof uit voor dit Tafereel: hét af-

godifch verbond van Ifraël met Baal
, vermengt

met ondankbaarheid aan het huis van Gideon ; en de
baldadige ftaat- en kroon-zugt van Abimelech , de

ontaartde bafterdzoon van een Sichemitifche meid

,

den welken Jerubbaal, boven zijne zeventig zonen

uit verfcheide vrouwen,had nagelaten. De laaggebo-

ren Vadcrkoning vlammende op de heerfchappij ,om
ïijn doen met zijn haam te evenareri , dede liftig en nijdig zijne moeders

bloedvrienden tot de burgers van Sichem zeggen : wat isbeter , dat zeven-

tig mannen over u heerfchen , of dat één man het gezag hebbe ? Welke

vraagsgewijze voorftelling het hart der ftedelingen tot Abimelech neigde,

zo dat zij hem zeventig zilverlingen uit de kerk van den afgod opfchoten •

waar door liij aan onbezonne leêggangers , het uitfchot van het graauw , dat

zijn voetfpoor volgde
, geld op de hand gaf En hij quam in het huis van

zijn vader teOphra, en doodde zijne broeders, de zonen vanJerubbaal,

zeventig mannen op énen fteen : dog Jotham , de jongfte zoon ontquam.

Toen maakten die van Sichem eniVlillo Abimelech koning. AlsJotham zulx

hoorde, fprak hij van den berg Gerizim , welkers top over de ftadhong,

tot de Sichemiten een Verdigtrede : De Bomen wilden een koning over

haar hebben , endezij zeiden ecrft tot den Olijfboom , daarna tot den Vij-

geboom, enlaatfttotdenWijnftok, heerfch over ons. Maar zij weigerden

het alle drie: de eerfte om hare vetheid , de andere om hare zoetheid, en

de derde om hare moft niet te verlaten. En eindelijk ieiden alle de Bomen
tot den Doorneftruik j wees onfe koning. En hij antwoorde ; indien gij mij

waarlijk koning over u maakt , koomt , en ruft onder mijne Ichaduwe : dog

zo gij niet wilt , dat 'er dan uit den Dorenftruik vuir ga , en vertere de ce-

deren van Libanon. Met die taal, zo vol zinvinding , wierd het volk ver-

weten , de brandende begeerte om een koning te hebben : en aangewezen,

dat Gideon de heerfchappij voor zig, en voorJether zijnen eerftgeboren,

en voor zijn zoons zoon had afgeflagen : en dat 's mans verdienfte , in plaats

van weldadigheid , met zoneflagten was vergolden : en dat de wantrou-

wende wrede en godvergeten ftaatzugt van den broeder-moordenaar, on-

der welken veragtelijken landdoreri men zig niet zonder te quetfên en te

fteken zoude konnen keren of wenden, ten top van eer wierd verheven.

En het flot behelsde een kragtige vloek , dat een wederzijdfch vuir van twe-

dragt, wraak, en haat, tuflchen den ftaatfchender en de burgers, tot ver-

derfmogre ontbranden. Wanneer nu Abimelech drie jaar over Ifraël had ge-

heerfcht, zond God een bofen geeft tuflchen hem en de Sichemiten , op

dat de neêrflag der vermoorden ,
op den bloedgeweldenaar en zijne helpers

zoude worden gewroken. En men leide tegen Abimelech lagen op het ge-

bergte, die de luiden op de wegen afeetten. Enen oproerigen Gaal, po-

Yy gen-
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tiende in onklaar water te viflchen ,
quara te Sichem ,en mengde zig in hee

werk. En als de Sichemiten in den wijnoegft hadden bézig geweeft , en

liedjes gedigt, en in het huis van hunnen God, onder het éten en drinken

,

Abimelech vloekten, zeide Gaal overluid, dat ik overfte was , ikzouAbi-

melech wegjagen. Al het welke Zebul de ftadvoogd Abimelech liet weten

;

en dat hij voordaauw voor dag, tegen dat Gaal uittrok, de ftad zoude

overvallen. Abimelech quam met al zijn volk, en leide vier troep-lagen.

Toen nu Gaal uitging ,rees Abimelech op. En Gaiil dat ziende, zeide tot Ze-

bul ; daar komt volk van de hoogte. Ziebul zeide al fchimpende tot hem

;

gij ziet de bergfchaduwe voor menfchen aan : blafkaak vegt nu , hier zijnze

die gij hebt veragt. Daar op wierd de ftrijd wederzijdfch begonnen : en Abi-

melech dreefGaal ftewaart aan op de vlugt , daar veel volk bleef. En Zebul

joeg Gaal met de zijne voort de ftad uit. 's Anderen daags trokken de Siche*

miten , tot verhaaftinge van hunnen ondergang , weêr te veld ,om den ftrijd

te hervatten. En als Abimelech te Aruma dat vernam ,verdeelde hij zijn volk

in drie flagordens , leide lagen in het veld , bezette de ftadspoort , en over-

viel en verfloeg de vijanden. Wijders beftormde hij de ftad dien gehelen dag,

en nam 'er in , en brak die af, en floeg het volk dood , en beftrooide de grond

met fout. De inwoonders van de toren begaven zig in de ftcrkte, het huis

van hunnen god, waarfchijnlijk het bolwerk te Millo, behorende onder

Sichem. Toen fteeg Abimelech op den berg Tfalmon , vatte een bijl , hakte

een tak van eenboom , en droeg dien op zijn fchouder , en gebood zijn volk

insgelijx te doen. En men leide de takken aan de vefting , en ftak 'er dea

brand in ; waardoor omtrent duizend menfchen ftorven. En in het hollen

van zijne driften voorttrekkende, nam hij Thebez weg: en in het midden

van de ftad was een hogen toren , daar mannen envrouwen en de voornaam-

fte in vlugtten , en , de deur toegefloten hebbende , op het plat klommen.

Abimelech beftormde den toren geweldig, en dê zijn beft om de deur in

brand te fteken. Maar zie : een vrouw wierp een ftuk van een bovenfte meu-

lefteenopdenkop van Abimelech, en floeg zijn harflènbekken aan ftukken.

En toen hij voelde dat hij genoeg had , zeide hij tot zijn wapendrager ; trek

uw zwaard uit,en doorfteek mij, op datmen niet zegge, dat ik van een wijfzij

doodgefmeten : en de knegt maakte hem af.Zo dat op hem paft : dat hij is in-

geflopenals een vos,heeft geregeert als een wolf,en is geftorvenals een hond.

HET
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HET VIL TAFEREEL.
Eweld van tuimelende hartstogten koomt op dit
fereel te voorfchijnj Blijdfchap over overwinning
Schrik voor hetonverwagte. Liefde tot het bloed
Gramfchap op zig zeiven. Medelijden met de onno-
zelheid. Droefheid wegens onvoorzigtigheid Ver-
baaftheid voor de hofftoet

. Schaamte voor opfpraak
en verlegen Ontzag voor de Godheid , en dat uit een

,

.offerbelofte vanJephta, een onverwinnelijken held,
die, helaas! tezwakis, enveel tekort fchiet, om zig zeiven te overwin-
nen NadenRegterJaïr, ftapelden de Ifraëlitenweêr nieuwe zonden op deoude van de vorige dagen: want zij dienden de Baalim , de Afchtaroth en
de goden van Syrië

, Sidon , Moab , Ammon , ende der Phüiftijnen Waarom

èS^'^ ' ."P"^'^" tugtroede van agttien jaren door de
1 hUilhjnen en Ammoniten bezogt. En de laatfte vielen Ifrad , aan géne zijde
vandenJordaanmGüead, het aUerhardll ; en zij trokken ook over te4n
Juda, Benjamin, enEphraïm: zo dat Uraël zeer benaauwt was Doe^'de
Heere God ontfermde zig op hunne bekering. Toen legerden deAmmoni-
ten zigm Gilead

, endelfraëütenteMispa. En de Overften van Gilead we
gens een Veldheer bekommert, zeiden tot elkander; die den ftrijd téeenAmmon ontgmt, zal Vorll: van het volk wezen. Jephta nudeGileadijtwas
een dapper oorlogsman

, dog een hoerezoon , en uit Güead geboren en
van zijne vaders zonen, als eenverfchoveling, tegen regt en reden (dewijl
een onegt kind, onderhoud of uitzet , fchoon geen erf, toekomt verfto-
ten. En de edelmoedige ontvlugte de broederwrok , en woonde in het land-
Ichap Tob, daar behoeftige menfchen toevloeiden, en met hem te veld
trokken. Waar door het fchijnt, dat de balling uit nood om te leven, op
manhafte togten de vijanden groten afbreuk had gedaan, en beroemde
proeven van zijne krijgsdeugd gegeven. Wanneer nu de Ammoniten tegen
Ilrael ten oorlog opquamen, gingen de Oudften van Gilead naar Tob, om
Jephta te halen

, ende zeiden tot hem ; koom , wees onfen Heirtogtleider

,

en ftrijd tegen Ammon. Jephta antwoorde ; hebt gij mij niet gehaat, en uit'

het huis van mijn vader gefloten ? en koomt gij nu tot mij door nooddwang
geperft ? Om dan den hoon met een uitftekende weldaad te vergelden en uit
te wiflchen, zeiden de Oudften ,• trek met ons mê , en gij zult Hoofd over
aUe Gileaditcn wezen. Jephta zeide , indien gij mij haalt om te ftrijden , en de
Heere Ammon aan mij overgeeft , zal ik dan uwen Prins zijn ? En de Oud-
ften bezwoeren het gezegde. Opdievoorwaarde gingJephta met hun, en
het volk maakte hem Landvoogd. EnJephta fprak alle zijne woorden voor
den Heere te Mispa. En het gebied aldus aangcvaart hebbende, zond hij
gezanten tot den koning der Ammoniten, om de oorzaak van den oorlog
te vragen. En de koning befchuldigde Ifraël valfchelijk , dat hij opkomende
uit Egypten zijn land hadgenomen. Waar opJephta wederom een gezant-
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fchao zond dat Ifraëls wandel van Egypten af, tot zijne tegenwoordige

erEbge^ onder het geleide van den Heere God , met waaragc^e

rSnen ve^rdadigde: en bij gevolg , dat Jephta aan hem n.et zondigde,

r^trX hij een onregtvaardi|en oorlog aandê. Dog; dat de Heere de

Relr heden tüffchen delfraéliten en de Ammoniten regte. Maar de ko-

SAm^nuenüoegdiewo^^^^^^
desHeererop lephta: de geeft der fterkte ende der voorzigt.gheid. EenS X Goffi dfe van de G.leaditen Overfte was gemaakt tot

oSeveU^ebbi overgantfchIfraëU.ad voorgefc^^^^

ffierd Sl in devergadenng des Heeren komen, aan menfchen

zthSgeven-W^^^dan, vol heiligen ijver trok door Gilead en Ma-

na& en door Mispa in Gilead naar de Ammomten :
ende h., dede den

H eréeen belofte, zeggende, indien gij de zonen van Ammon m mijne

handgeeft. zalik den eerften , die niij uit de deur van mi,n huis tegemoet

eaat als ik met vrede van de Ammoniten wederkome den Heere ten

bndofferofFeren. Enjephta trok uit ten ftnjd tegen de Ammomten ende

SLregafheninzijnehand,enhi)floeghenrneteenzwareflag; zodatdc

Ammoniten van de Ifraeliten wierden te ondergebrogt. Toen Jephta te

Sa bij zijn huis quam , ontmoete hem zijne Dogter .
een én.g kind met

Smein en reien. En hij haar ziende verfcheurde z.jne klederen
,
barfte

nirmerlijkmisbaaruit, en zeide, och mijne Dogter l g,, hebt m„ neder-

eeCen: ik heb mijn mond tot denHeere opengedaan, ik kan het met

herdoen Endezij zeide, mijn Vader, hebt g.) uwen mond tot den Heere

eeopent ?doe mij naar uwe belofte , naardien de Heere u wraak en overwin-

L-vanuwevijanden heeft gegeven. Eenverwonderhjkegrootmoedigh^^^

mïgehoorzaamheid,godvrezendheid,enliefdetothetvade^

Teeugdigeofferrede Kruisheldin , het zijze de dood onderging ,
of als éne

aan God verloofde ,
eeuwig kuifche .ongehuwdeJoodfcheNon, afgefcheide

vandemenfchen, en eenzaam met innig vaften en bidden, hare dagen heb-

beeefleten. Waarom de lof van de Dogter groter is dan van de Vader: hoe-

wel hij nooit om die daad van den Heere, of van den Hogenpriefter is be-

ftraft En het blijkt, dat 's Mans onedele geboorte zijne hoogheid met

krenkte, maar met z.jne grootheid moeft eindigen, de zeegljaftigen

Tephta, Ifraëls oorlogsvuift, in den rang van de heilige Helden Gods ge-

Ilelt, detrompétdesgeloofsonfterflijk worden nageblalen.
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HET VIII. TAFEREEL.
Iet tegenftaande de Heere God de volken in CanaSn
telkens te onderbrogt, nogtans wierden zij alle tot
den grond toe niet uitgerooit ; en daar bleef voor de
Ifraëliten nog een roede op de fchoorfteen fteken , als
zij hunnen ftaat en heil verliepen. Wanneer zij zignu
wederom te buiten gingen, gaf de Heere hen over
indemagt der Philiftijnen , dic hun veertig jaar den
voet op het hart zetten. Op die tijd had énen Ma-

lioach, eenmanvanZora, uitdeftamDan, een onvrugtbare vrouw , aan
welke de Engel des Heeren verfcheen, en haar verkundfchapte

, datze
zwanger zoude worden, en een zoon baren : met bevél, datze zio van wijn,
enboomfap, en onreine fpijs zoude wagten want dat het kind*^ van zijn
moeders buik af, tot aan zijne dood toe , een Nazireër Gods zoude wezen

,

op wiens hoofd geen fcheermcs zoude komen, en dat hij Ifrael zoude be-
ginnen te verlolTen. De vrouw verhaalde dat aan haarman. Op Manoachs
vuirig gebed tot den Heere, om te weten, wat men het kind zoude doen,
quam de Engel Gods wederom, Die zijn gebod herzcide. Manoach niet
wetende dat het de Engel des Heeren was , wilde hem op een gereedgemaakt
bokje onthalen: het géne wierdafgeflagen, met bijvoeging , indien hij een
brandofferwilde doen, dat hij het den Heere zoude oiferen. En hij vraag-
de den Engel des Heeren; hoe is uw naam? Welke antwoorde ; waarom
vraagt gij mijn naam? Die is Wonderdoende. Manoach dan nam een bokje
cnfpijsofFer, enolFerdehetden Heereop een fteenrots. En de Engel des
Heeren voer in de vlam van den altaar ten hemel op. Die ongewone ofFer-

handewasgeoorloft, om dat de Ongefchapen Engel het gebood, en her
offer, als prierter heiligde, met het vuir uit de rots , gelijk bij Gideon, te
verwekken; en daar bij zijne hemelfche heerlijkheid vertoonde , en dat de
offerhande God geviel , en dat Hij die als met zig zeiven in den hemel over-
brogt. Het behaagde den Heere de vrugt des buiks in de onvrugtbare
vrouw van Manoach te fcheppen

, op dat het gantfche werk een wonder
Gods zij; dewijl'erin den beloofden afgezonderden wat groots ftond ge-
boren te worden. Daarna baarde de vrouw van Manoach een zoon , en
zij noemde dien Simfon. En de jonge wicrd groot , en de Heere ze-

gende hem; wanneerde Geeft des Heeren den jongeling, in het befpiege-

Icn van den ftaat des lands , fomtijds dreef, kragt bijzettè^, en hoge gedagten
inftorte

, om grote zaken tegen de Pliiliftijnen te ondernemen , en uit te voe-
ren. Simfon ging afnaar Thimnath, en zag daar een Philiftijnfchc dogter,
ende zeide tot zijne ouders; ik heb te Thimnath een Philiftijnin gezien,
neemt mij die tot een vrouw. Zijne ouders zeiden ; is 'er geen dog-
ter voor u onder al ons volk , dat gij éne uit het onbefnedendom wilt

hebben? Want dewijl zulk een huwelijk tegen de Wet ftreed, mcinden de
oude lui , dat het uit een domme drift van zijne opbobbelende jeugt gclchie-
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de MaarSimfon. door het ingeven van den Heere, wetende wat hem te

doenftond,hieldziggeheim,enantwoorde;neemtdezevoormi,,wantz,,

fsrS of bevallig inmijneógen: teweten om valftnkken u.t te leggen,

daa&Phil.fti)nen tot hun verderfm zouden gevangen worden, en ddus

h teinde, hemvanGodvoorgeftelt , te bereiken. De ouders van Simfon

w.ftenniet, dat die zaak van den Heere was, en dat hunnen zoon gelegent-

hcidzogt ommet de Philiftijnen (onder welkers dwingelandij Hraezugte)

eerftverfcMtekrijgen, daarnaonzagtophetlijf tekomen, ene^^^^^

flaeteeeven, daargantfchPaleftina van zoude gewagen. Vader, Moeder

enZoongingendan opnaarThimnath, en alszij aan de ftads wipgaard^^

quamen.hadSimfonzigalleen, mogeUjk maar voor een ógenbhk ofvoor,

of a-ter,of terzijden, ofom eenhoek, uit énige noodzakeli)khe.d ,
bege-

venr enhemontmoeteeenjonge brullende leeuw. Toen viel deGeeft des

Hceren te regter tijd op hem , dat hij den leeuw verfcheurde als of b, een

bokieaanftukkenrukte:cnhij had gantfch niet in zijne hand Maar diezo

van boven is gewapent ,
bqhoeft geen geweir. Het zij hi) dan den leeuw ,

van

denmuü af tSt de ftaart toe, fplect; of bij de tong greep, en ademloos

maakte , en omflingerende bij de agterfte lopers kreeg ,
en met éne ruk van

één reet : dc jonge volwafÊn leeuw , een vorft van het viervoetigegedierte,

Rrimmig in zijn woede, en al brullende, dat een voorbode des doods is.

met een paar ógen als twebrandcnde lonten, onwrikbare tanden, fcherpe

klaauwen, en fterke zenuwen en fpieren , tot roof en vernielen van den Al-

magtioenGod gefchapen, lag 'er toe. Door die wonderdaad,een ongehoord

voorteken van volgende grootheid , wierd Simfon als in zijn ampt ingewijd

:

docr niet opgeblafen over de gefchonke fterkheid van lighaam ,
geeft en ziel,

verzweeg hij het ftukwijslijk voor zijne ouders,om zigm zijn beroep ,
het

VoorgefchikteNazireërfchap, waar door hij als de kroon van zijnGod op

zijn hoofd droeg , niet te verheffen ; of op de aanhem geopenbaarde wil des

Heeren, de ijfere roede voor de Philiftijnen, niet te braveren. Hetwoord

Schimfchon ontleent de benaming van deZon , en betekent een kleine Zon,

en ook een Dicnaar,te weten van God : tot een voorfpelling,dat Simfon Urael,

indeduifternis van verdrukking en afgoderij , met het ligt van heil zoude

beftralenjen als een dicnftbaar voorligt in die fchemertijd der verloffinge.den

Sterker, den Koning derkoningen, de Zonder geregtigheid affchaduwen.
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HET IX. TAFEREEL.

Iftig te wezen, is vanden verleider eerder in devrouw
dan in den man overgezet : het geen al het menfche-
lijke geflagt

,
en de gehele natuur gevoelt , en bitterlijk

met alle jammeren bezuurt. En die ramp heeft Sim-
fon ook getroffen

: want hij is in de ftnkken van een
ergliftige, bekoorlijke

, en aantrekkelijke Philiftijn-
Iche Schoonheid, die dekoelften man met een hart
van IJS en ijfer m de boezem

, tot rafens toe in liefde
zoude öntvonken, elendig gevallen. Simfon, zijn erfhaat op de Phüiftij
nen gewet hebbende, verdoeg dertig mannen te Askalon, om den beloof
den pnjs uit hun gewaad

, aan de ontvouwers van zijn verklikt Raadzel te
voldoen Wanneer de Held in de tarwen-oegft zijne jonge vrouw (die aan
een van de fpeelgenoten was uitbefteed) wüde bezoeken , belette haar vader
hem den toegang. Waarom hij verftoort , niet als wreker van zijn eioen leet
maar als regter

,
en uitdager van al het landvolk

, driehonderd voflèn opving'
die liij de ftaarten bij paren , met tortfen van pek hars zwavel en vlas aan een
koppelde

,
en in brand ftak , en met een geeszel in het ftaande koren van de

Philiftijnenjoeg. Waar door het graan inden halm, en de korenfchoven
en wijngaarden, en olijfbomen , aan vonken vuirs verftoven. En met die
wraak niet verzaad, brakhij, die zijn wijf en haarvader hadden verbrand
armen en bénen aanftukken:en hield zig metter woon in de rots Etam op'
Omdat nu de Philiftijnen hun léger tegenJuda hadden ncêrgeflaoen, gin-
gen 'er drie duizend mannen uitJuda naar Etam , om Simfon te binden , en
aan de Philiftijnen over te geven. En zij bonden hem met twe nieuwe rou-
wen, en voerden hem mê. Maar als hij te Lechi quam, en de Philiftijnen
hunnen landplaag te gemoet juichten , wierd de Geeft des Hceren over hem
vaardig, en de zélen fmoltenwcg als verbrande linne draden: en hijver-
floeg met een ezels kakebeen duizend man. Toen warm, bezweet , en ver-
moeid, en bijna van dorftverfmagt, riep hij tot den Heere, die hem dar
grote heil had gegeven. En God fchonk uit de holte van Lechi een water-
bron, waardoor hij verquikte. Voort te Gaza komende

, ging hij bij een
hoer thuis

j daar de Gazanenftrax de lugt van hadden, en hem 's morgens
meinden den hals te breken. Maat Simfon ftond in de middernagt op , tilde

de deuren van de ftadspoort met de poften en den fluitboom op zijne
fchouwders, en droeg die op den bergtop voorHebron. Daarna verliefde
hij bij de beek Sorek op Delila , zonder twijfel een Schoonheid van poezelig
levend albaft , met blaauwe fpelende aderen doormarmert , die net befneden
vanlighaam, blank en blofende van aanfchijn , met (^gen als git

, gefoelijn
met fchitterende vonken, de kroon van het volmaakfte vrouwelchoon in
Paleftinafpande. De vijf Philiftijnfche vorften beloofden elk aan haar dui-
zend en honderd zilverlingen te zullen geven , indienze uit Simfon kon ha-
len, waar in zijn kragtbettond, om hem dan te temmen. Zij geldgierig,
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loos enligtveerdig, onderftond het driewerf. Maar de Held ftelde haaf

teUcens tekur: eerft, zomen hem met groene rorniigbat^den bond ,
en

dan weêr met ongebézigd kabeltouw j
endaarna, mdienmen zijne zeven

fwSnomeen^eefboomvb^^ en met een pin hegte .
dew,l hf, het

aSe ! als vlalTe koorden en Lnnedraden brok en los rukte, ftaande alzo

ha^ftormenruftigdeur. DeVleUler, zig z.ende mtgeftreken heeftn^ge-

Eikhare blonde lokken, naar amber nekende, met parlen en blakende fte-

nen getooit, en met goud opgefnoert , om nog fchoner te fchjnen^ En zo

bdderUik(alshetregt'elok-aas om den groten Hebreeuw te veraikken en

evanJn) op lonken kuffen en ftrelen afgeregt, vielze hem nagt en dag

metverw ten Hefkozing zokftig, dat z,jne ziel ter dood toewierd ver-

dnetio Encindelijk, als het geweld van liefde hem verkragte, wiftze hem

opzifnweekftete nemen, dat hij haar zeide: Ik ben een Nazu-eer Gods,

raiinfterkheid beftaat in mijn hair ; en indien ikwierdgefchoren, zou mi,n

krLt verdwijnen. De Boelin vlammende op hetgeld de Simfon (die mit

fchien bij zijne weelde wel een kelk Sorekfche w.)n had geleegt) in haren

fchoot den poel der elende, flapen; en voort de hairlokken affcheren:

en zij was hem wars , en hij zijne fterkte quijt. De Magtelofen ontwakende

,

meinde als voorheen uk te gaan, en zig uit te fchudden ,
met wetende dat

deHeerevanhemwasgeweken. Maar de Pliüiftijnen grepen hem, en groe-

ven zijne ógcn uit ,
enbrogtenhem geboeid met ketenen naarGaza en de-

den hem in het gevangenhuis malen. Hethoofdhairiseenuitworpzelvande

St"^.r eendekzel en ficraad , aan welk onfterke deHeereGod het fterke

wildeverbinden: welke genadegifte , en téken van verbond, Simfonal te

fchendicrverbrak, toen deWelluft de Sterkheid onder kreeg Waarom hi,

regtvaa^digvanzijneógenisberooft, waarmedehijzowelluftig. vergeten-

de den God der vaderen, de valfche Schoonheid had aangezien. Dog de

ftrafwas heilzaam, toen die Zonnezoon dezonnietkon aanfchouwen ,
om

door die blindlieid deógen van de ziel te openen , en ten inkeerte komeri,

de fchuld te bekennen , en met berouw te bidden ; dat de verzoendeGod-

heidhare kragt inhem,totweêrwraak aanhet onbefnedendom,
wildebaren.
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HET X. TAFEREEL.
i O lang een leeuw lééft, fchoon gequetft , is het nog
een leeuw, en zijnkragt tedugten. Hadden de Phi-

liftijnen dat na-gedogt , de gezigtlchenders zouden,
met den overmoedigen Simfon in het moletugthuis

te doemen , hun eigen verderf niet hebben gebrou-

wen. De blinde Simfoh onlangs Ontembaar , was met
het hair de fterkheid afgefchoren. De Leeuwver-
fcheurder was makker dan een lam , en ftond voor de

\!irreedheid bloot. En den Prins van Iliraël , rrtet een ruwe pij om het lijf, en van

het meel beftoven , rammelde het uitgemergelde gebeente onder hetflappe

vel van het hardwerken, en moeft voor den honger op haverbrokken bij-

ten ; en wierd , buiten bedenken , nog moede en mat , begraauwt , befchimpt,

afgetergt, eri geringeloort , in zijnen eeuwigen nagt, van een önbefiieden

tugtknegt met een bulpees afgetouwt, en voor een landvloek, eneenjood-

Ichen hond uitgefcholden. Maar het hairbegon op Simfons hoofd wederom
tewaflèn; waar door hij wierd toebereid, om nieuwe kragt van God te ont-

fangen. Toen regten de bij één vergaarde Philiftijnfchê vorften een overgro-

te daflkofFerhande toe, om vrolijk te wezen , ter ére van hunnen god Da-

gon, die Simlbnin hunne kluiven had Overgegeven. En het volk loofde

ook dien god ; en zegepraalde övet' derl aarts-vijand , die hun land had

verwoeft, en zo veermenfchehdöodgeflagen. Alsnu deafgodifche altaar-

en difch-genoten
, goed van haften , luftig en ruftig in vreugd over de offer-

maaltijd zaten , lieten zij Simfon roepen , om voor hun te fpelen. Sim-

fon van Ipijt en heilige wraak bereden , herkaauwde zijn oude wrok , en

grimbekte met het aangegroeide broeineft van zijne lokken onder het hene-

leiden ;
gelijk een zwaargewonde leeuw de ruige mdnen over zijnen dikken

nek fchüd , en zijri kragt te werk ftelt , om zijn flag wis te nemen. Simfon

kloekhartig in DagOns kérk (een werkftuk uit arduingebergte door reuiè-

kragt geklonken , eri met hooggewelfde bogen , en twe hoofdpilaren in het

midden , als èen fchouwbürg , onder eert vierkant dak opgebouwt) verfche-

nen zijnde, fpeeldedehaat, delpot, de hoon, en de brooddronkenheid,

en de dronkenlchap , ten gevalle : en zij deden hem , het voorworp van hun

guichelfpel, ten fchimp van Jacobs God, tufichen de pilaren ftaau. Dog
het heeft wat in , een leeuw te tergen , al is hij gevangen. Simfon zeide tegen

den leijongen
j
laatmegaan, opdat ik de pijlers betafte, die ditgantlche

bouwgevaarte fchragen , en daar tegen wat rufte. Het pragtige huis was

vol mannen en vrouwen , en alle de Philiftijnfchê vorften van Asdod , Gaza,

Askelon, Gath, enEkron, waren daar tegenwoordig , en boven op het

plat omtrent drie duizend menfchen van beiderlei kunne, die door deven-

fters Simfon ook hadden zien fpelen ; en hunne ógen , uit bittere wraak-

zugt, in zijne elendige blindheid verluftigt. Maar toen het fpel van het af-

godifch kerkbanket en zegefeeft op zijn beften was , en de ftaatfi volftond,

Aaa en
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en de ftank van het heilloos fmoken den AUerhoogften verveelde, begoft

Simfon den kop met de holle oogwinkels vooraf te fchudden , en afgrijslijk

tefchuimbckkcn, te knarfTetanden en te brullen
;

enliij riep, hetaange-

zigt naar denhemel heffende, totdenHeere, zeggende; Heere, Heere,

gedenk mijner , enverfterkmij tog alleen ditmaal , óGod! op dat ik mij

met éne wraak voor mijne twe ogen aan de Philiftijnen wreke. En vattende

met beide 2.ijne handen de twe pijlers , waar op het kerkgebouw fteunde,

greep moed in zijn God, en zwol van geeft, zeggende; mijne ziel fterve

met de Philiftijnen: en in die uitbarfting boog hij zig met kragt, wrikte

en rukte de zuilen om ver , dat het huis met éne fmak en bons op de vorften

en al dat volk nedervicl , en plofte ; en de grond van de aarde te Gaza , op

de fchielijke moordkreet van duizend duizenden , beefde en kraakte ; en de

lugt , uit een hafpelende ftofwolk , met huilen, loeien , gillen, en daveren, we-

dergalmde.In énen ogenblik veranderde het heidenfche kerk- en hof-paleis

in eendeerlijk gapend lijkveld, daar al dat grof gebeente lag vermorfelt,ea

roet éne (lag gelêbraakt ,en tot ftofgeftampt. Simfon heeft blind veel gro-

ter flag, als ooit ziende
,
geflagen. Want door de aandrift en het ingeven

van den Heere God (gelijk blijkt uit de verleende kragten , tot het uitvoe-

ren van dat bovenmenfchlijk wonderwerk) heeft hij een heirleger vijanden

op zijne tanden genomen , en met puin van omgerukte fteenbrokken

overftulpt. Gelijk nu de onverwonnen Regter , van niemand te overwinnen,

zo lang de Almagt hem fterkte , van grote kragt was , zo is de ftrafom zijn

misdaad ,voor een korten tijd , ook groot geweell. Maar hij heeft fterven-

de overwonnen, in zijn omkomen gezegepraalt,de Philiftijnen met zijne

dood een zware doodneep gegeven, en den ftrijd des Heeren gevoert, en

eindelijk afgemat , zig zeiven met zijn wraak daar in gebrokt. Zoude dan

de zegenende voorzegging van Jacob en Mofês niet énige vervuUinge in

Simfon hebben ? Dan zal zijn volk regten. Dan is een jonge leeuw. Men
kan niet zeggen , hoe groot een Man , en fterken Held , en dapperen Vorft,

de Verdadiger van Iftaël , de ontzaggelijke Landvoogd , en de affchadu-

wende VerlofTer, Simfon zij geweeft ; en wat een voorbeeld zonder weer-

ga, van gecnfterflijk menfch navolgelijk. Zijn geboorte, zijne daden, en

zijn wonderdood,hebben zulx doorlugtig,zeeglTaftig,onvergangkelijk,ea

gelovig , na het twintigjarige regterampt , met zijn bloedig einde bezegelt.

HET







tïEtLIGE TAFEREELEN.

HET XL TAFEREEL
Anneer der in Ifrael geen Oppermagt was , die boveri

vermanen en raadgeven, met gebieden en ftraflfen,

het volk tot zijnen pligt dwong
, kreeg de tugt een

fmet , de orden een krak , en de boosheid de handen
ruim j en elk dede dat zig regt dogt. Het zij énen
Micha, eenEphod, enTeraphim, en een gefneden

gegoten beeld,en een priefterjn zijn huis hield.Ofdat

de zeshonderd mannen uit de ftam Dan.om een nieu-

we woninge naar Laïs trekkende , op de ongodifterij vanden Ephraimijt ver-

flingerden,en die mê pakten,en in hunne ftad, tot den dag der gevangenis van
het land ,

opregtten. Of dat een reifende Levijt , te Gibea in Benjamin ,van de

Jeminiten , die van helfch vuir waren bereden , in laft raakte : en , na dat die

Belials kinderen zijn bijwijf zo hadden mishandelt , dat zij het befturf, voort

naar huis trok , en de dode in twaalf ftukken kapte , en in alle landpalen van

Ifiaël zond. Een zaak nooit gefchied , federt Ifraël uit Egypten optrok : eil

een wrede fpoor tot wraak , die vierhonderd duizend ooriogs-mannen te

voet uit Ifrael , als een énig man , buiten Benjamin , van Dan tot Berfeba en

Gilead, teMifpatotdenHeereop de beenbrogt. Dat zware heirleger be-

floot , niet ongewroken t huis te keren : dog ftelde de gantfche ftam Ben-

jamin door gezanten de ondaad ecrft voor , en eifchte de juk-uitfchudders

van menfchelijkheid en God engodsdienft uit Gibea op,om die teftrafFen.

Maar de kinderen Benjamins gaven geen gehoor, en rukten zes en twintig

duizend weerbare mannen bij een, en zevenhonderd uitgelezen llinkfche

Slingeraars van Gibea , afgeregt om op een hair te ilingeren. Uit zulk een

toeftel was de veldflag aanftaande. Volgens het antwoord van den Heerc,

had de ftamJuda onder Ifraël de voortogt. In het eerfte hoofdtrefFen ble-

ven 'er van Ifrael twe en twintig duizend mannen : en 's anderen daags wier-

den 'er insgelijx agttien duizend nedergevelt. En in het begin van dender-

den ftrijd verioor Ifraël , met Benjamin uit te lokken , omtrent dertig man

:

entoen lloeg de Heere Benjamin voor hetaangezigt vanlfraöl, en zij Hoe-

gen 'er vijf en twintig duizend en één honderd dood. Ondertuflchen wa-

ren zeshonderd Benjaminitenin de fteenrots Rimmon gevlugt. En de man-

nen Ifraëls wederkerende vernielden menfchen en heeften , en ftaken de

fteden in brand. Met het verdwijnen van den rook van het geftorte bloed

,

en het doven van de fmeulende affchen der fteden , was de hitte der wraak

in Ifrael gekoelt: en in plaats van de zege verfcheen het naberouw, en voor

de vreugd het medelijden. De mannen Ifraëls hadden te Mifpa in hunne

oplopendheid gezworen ; dat niemand van hun zijne dogter aan een Benja-

minijt tot een vrouw zoude geven ; en waren daarom bedroeft , dat 'er éne

ftam uit Ifrael wierd gemift. En 's anderen daags offerden zij den Heere

brand- en dank-offeren , ende zeiden : wie is 'er uit alle de ftammen van

Ifrael indevergaderingedes Heeren te Miipa niet opgekomen ? want aan
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die achterbleef, hadden zij den dood gezworen. En men bevond, dat 'et

niemand van Jabes in Gilead was geweeft. Toen zonden zij twaalfduizend

dappere mannen derwaart , die de inwoonders aldaar met de vrouwen en

de kleine kinderen doodfloegen; en vierhonderd gefpaarde maagden, in

het leger te Silo in Canaan, medebrogten. Welke jonge dogters aan de

Benjaminiten, uit de fteenrots Rimmon in vrede aangenomen , tot vrou-

wen wierden gegeven. Maar daar was vrouwvolk te kort , en te veel droef-

heid in Ifraël: want men kon geen' andere dogters vinden, de welke op

diergelijk een wijze waren over te geven. En de Oudftcn der vergaderinge

zeiden; wat zullen wij voor de overgebleven, aangaande de vrouwen,

doen? de vrouwen in Benjamin zijn gevallen , de erfFenis der ontkominge

is voor Benjamin, en uit Ifraël moet geen ftam worden verdelgt. Derhal-

ven moeft de nood een middel uitvinden , om het gebrek te vervullen.

Hebbende dan overwogen, dat het te Silo jaarfceft was, waarfchijnelijk

de hoogtijd der Loofhutten, indenwijnoegft, om voor het aangezigt des

Heeren vrolijk te wezen ;
geboden zij de Benjaminiten , agter het wijngerd-

loofte fchuilen , en op de dogters van de ftad te loeren
,
en, alsze uitqua-

men om met de reien te danflen, die dan te roven, en naar hun land te.

vertrekken. Daar bij voegende ;
ingevalle hare vaders ofte broeders dien

aangaande klagtig vielen, dat zij dan zouden zeggen ; weeft hun om on-

fent wille genadig. De overgefchoten Benjaminiten de orden ontfangen

hebbende ,
grabbelden in de keur van fchoonheden , en fchaakten elk eea

bruid van de dogteren der trippelende maagdereiën, en trokken weg naar

hunne erffenis , herbouwden de fteden , en woonden in de zelve; en von-

den zig onverwagt in ftaat geftelt, om hunne ftam iri wezen te houden.

Deze gefchiedenilTenzijn mogelijk, na de dood van deOudften die najo-

fua hebben geleeft , .
voorgevallen , en aan het einde van dit Boek geplaatft ^

om de agter een volgende daden van de Regters niet te fteuren ; en verto-

nen een tomelofen ftaat , die op wielen van harffenlofe driften tot eigen ver-

derfvoortrolt : een werk dat met zonde begint , en met lift en geweld

eindigt, dewijl het bedrog geen eed ontflaat. Maar, geloofi:zij de Heere

God, Die door den oorlogsbézem de godlofen wederzijdfch wegvaagt

y

ende ftammen liandhaaft , en uitkomft geefi: ,om de voorzegging te bevefti-

gen; dat Benjamin des morgens roof zal éten , en des avonds beuit uitdélen<
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HET EERSTE TAFEREEL

Van kt Boek van Ruth.

Oe groot, en wonderlijk , en heerlijk, de Opperfte
Wijsheid in hare huishoudinge uitftraalt , blijkt uit de
gelchiedénis van Ruth ; wiens Rol is als een aanhang-

lêl van het Boek der Regteren , en voornamentlijk

gefchreven, om de geflagtrekening van den Groten

Enigen , dié de ziel en de diamantc fpil is , Waar op
het heilige gevaarte van alle de goddelijke fchriften

draait. Het is zeker, dat die zaak in de dagen van de

Regters is voorgevallen j maar onder welke regter , cn op welke tijd , is niet

beftipt te bepalen. En toen was 'er eens honger in herland, een zwaren en

langdurigen honger in gantfch Ifrael. Elimelech , een voortreflijk man van

Bethlehem Juda , door hongersnood geperft, begaf zig metNaomi zijne

vrouw, en Maclilon en Chiljon zijne twe zonen , naar het landfchap der Moa-

biten,om aldaar als vreemdeling te verkeren. De naam van dien Man bete-

kent , Mijn God koning , en geeft zijn doorkigtig gcflagt inJuda te kennen.

En de nood van de gevaarlijke raadsvrouw moet geweldig hebben genepen,

om dat Bethlehem , Huis van brood , Broodhuis , aldus van de vrugtbaarheid

der graanrijke akkers genoemt, toen koren ontbrak. Als zij nu hun verblijf

daar hadden genomen , quam Elimelech te fterven. En Naomi bleef overig

met hare twe zonen Machlon en Chiljon, die Orpa cn Ruth , Moabitifche

vrouwluiden, tot wijven genomen hebbende , beide ook fton^en. Naomi van

man en kinderen berooft , omtrent na tien jaren horende , dat de Heere zijn

volk in genade had bezogt,met hun brood te vcrlenen,nam met hare fchoon-

dogteren de reis naar haar vaderland aan , en zeide onderweeg regens beide ;

gaat naar het huis van uwe moeder, de Heere doe u weldadigheid voor het

goed aan de doden en aan mij bewezen , en Hij geve u ruft bij de egtgeno-

tendie u zullen gebeuren. Maarzij antwoorden al fchreiënde; wij zullen

zekerlijk met u tot uw volk wederkeren. Dog Naomi zeide j keert weder

Bbb mijne
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miinedogters, keertweder, waarom zoud gij met mijgaan? van m„ z^n

^

,nn?ntehopen ikbentóoud, endaarzou voor u ook geen wagten

Swezen hïcTltm zeerb.^^^

mTuSrekt. Toen weenden zij wederom overluid en Orpa kufte hare
mi) uitgeitre^L.

.ffcUeid zo dat zi haar uit beleefdheid , en met

T^^^.:^^^^^^- Maar Ruth hield hare

fchronmoe^^ gezelfchap, week nietvan haar af en kleefde haar aan. Tot

weirNaomizIde.uwezwagen^

detekee«gaookmethaar. De deugdzame Ruth zondertwi)fel kennis

tbbend vandenJoodfchen godsdienft , antwoorde rtiftig :
weesniijn^t

etn tok u zoudeveiten:waargiigaat,zd^^^^^^

zal'kblijven; uw volk is mijn volk, en uweGod is mijnGod, waar gi,

tó xaliklWn, enookbegravenworden: zodoen^jdeHeere, en-

dedaarS ; indien met de dood^Ueen tufTchen mi, en u de fcheidingeza

maken Aldus kortten zij beide den weg, en leiden de reis af ende hare

SnkomftteBethlehemmaakteeen gehele opfchudding m de ftad, of van

Vreued^enweUekomft, over het wederkeren vanNaomi na «en ,^en
,
of

ranverwonderingenveragting, dntz? tot armoede wasvervallen. Wamde

V "uwen vragende en zi|verwonderende ,
riepen gehjk door een verruk-

te van zinnen uit: is'dit met Naomi ? Ende de oude weduwe zeide:

noaitmijnietNaomi, maarMara, dewijl de Alma^t.gemi, met bitterheid

eSigheeftvervult. Vol ben ik uitgegaan maar lédig heeft de Heere mi,

wedergebrogt. Hoekum gij mij dan Naomi héten, daar deHeere tegen ini,

cetuS en de Almagtige mij heeft verdrukt? De vrome vrouw erkende

godvoordebron en'oorzaak van hare wanheid: en droeg haar lot gedu-

dic^meteenftantvaftiggemoed: en geloofde dat er niet b.) geval, maar al-

iesCdenHeeregefch^de: en dede beUjdenis , dat zi, om de zonde van

haarvertrekuithedandCanaanwasgeftraft. DeMoabitifche Ruthhadon-

derwec^en aan hare fchoonmoeder , ten trots van bloed en vloed en vuur

ennoodendood, verldaart, dat God hare God was : en haar vader en

ftamhuis, enhaarvolk, aldus verlatende en vergetende , verbeelde het Hei-

dendom, datvan buitenindenfchootderKerke van hetNieuwe Verbond

hiaftelijkzoude inkomen, en het heil van den HeereGod aanfchouwen.
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HET II. TAFEREEL
Et menfchehjk geflagt ftaat, vandewieg af tot ain

2.ekteendefchandeIijkeArmocde,bloo
, enwo^^gemeen ,,kvanéne,ofte van beKle,mdcb. te?cToop

vanhetlevenvinnigbeftreden: en delaatfte. SeLgtfteis, woi-dhetmeefteveragtenMiaat
env^Irdaarom wel de zwaarfte endeLtt^fttVandt

Bethlehemgequelt. "
dc gedagtenvanRuthnahet eindevanhare reistogt meXrl

'

gerften-oegft. Dew.jl de feUe druk haar toen dZg om d^^^^^^^^^^^^ T ^tijdhaaraanbood, daaraan te vaarden, en deAirlfz^nrecn ^^
kenvangebrek dogeerlijk metverwijteliik. arbadz^a^rcnt^^^^^^
omdathetvandenHeereGod, voorweduwen, vvefen,vr^mdeCen enarmen, mlfraël wasingeftelt, tragtedevoor2iati.>een naarft^aeE-
zig van de zelve te bedienen

,
ende 1; zeide tot harelbC^^^^^

mhetveldgaan, endekorenairenoplezen, daarikgenadcmiemandX nvinde: endeoudeVrouwzeide, ga,mijnk.nd. Ende z>j «^.0^30^ jndevielhetbijgevalvoor, niet zonder de bijzondere GodfclJkking'dat^^^^^^^
terdemaaiers, op een akker van énen Boas

, eenvoortreflijkmanvantroor
vermogen, en Eümelechs bloedverwant , oplas. Dezen lanSCrdfftTdkomende, om z,,n werk, de volheid van den goeden oegft desAlmaSrgen, tebez,gugen enzijnearbeidersindennaamdesHeLtezeS
enmziphartdenSchepper. die zaad aan den zaaier en brood aan denSgeeft.te danken,weide met zijn oog over alles henen, en vraa-deaan demaaiermeefter, wat dat voor een jonge vrouw was ? Ende h.j Lwoorde
2i)nenheer, het ,s de Moabitin

, die met Naomns overgekomen en S
heeft verzogtmtdegarvenvanagtcrdemaaiërs teverzamden, en ^an denogtendaf totnutoegeftaan, haar thuis blijven is weinig. Ecnloflijke ee-
tu.gen,svanhare wakkerheid, datze de gelegentheid ten goede wa rnam,en de vermoeidheid van het werk, en de hitte van den4 onbezweken
doorftond BoaszeidetotRuth; hoor dogter, vergaar op" geen anderen
akker

,
wijk met van hier , houd u bij de meisjes , laten uwe ógen op het veld

zijn
,
en volg de maaiers

: ik heb geboden datmen u niet aanrake , als je dorft
hebt

,
ga en drink. Uit die befcheidenheid van Boas blijkt zijn mildheid , zui-

verheid gezag en voorzigtigheid, dewijl liij haar de ruimte vanoplezino-

T ITt ' ^'^ ^""^'^'^ voegde
,
orden op zijn volk tot eerbaar^

heidltelde, en vooraf voor den dorft, in die brandige tijd en landftreek
daarmen naar een teug koud water fnakte, zorg droeg. Op die grote be-
leefdheid boog Ruth zig ter aarde , zeggende, waarom heb ik genade inuwe ogen gevonden

, dat gij mij een onbekende kent ? Boas tonende dat hij
naren handel en wandel wift, zeide, de Heere vergelde u uw werk,
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en uw loon zij volkomen van den Heere , den God van Ifraël
, onder

Wiens vleugelen gij zijt gevlugt. Die rede vol van wenfch en lof ver-

pligte de dankb'ai-eRluh, metéén heufcheid te antwoorden : mijn heer, ik

zal genade in uwe ógen vinden , dewijl gij mij hebt vertrooft , en naar het hart

van uwé dienares gefproken ' hoewel ik niet ben als éne van uwe dienareflèn.

Als het tijd was om te éten , zeide Boas tot haar : koom hier , eet brood
, en

doop uw ftuk in den azijn : ende zij zat neftens de maaiers , en hij reikte haar

gerooft koren toe, en zij at, en wierd verzaad , en liet over. Een teken,

dat haar meerder was gelangt als zij konde éten ; hoewel de difch , met geen

koftelijke roefpijs overladen , maar alleenverftrekteOm de noodzakelijkheid

te voldoen, en door de eenvoudige gematigtheid van die tijd aanwees , dat de

natuur met weinig Idein wel te vreden leeft. Als Ruth na de maaltijd was op-

geftaan , om weer aan het werk te vallen
, gebood Boas met een trouwharti-

ge voorzorg zijne Icnapen , dat zij haar ook tufïchen , bij , om, en agter dé

garven zouden laten oplezen , en niet belchaamt maken ; en haar dearmoe-

de , het weduwlchap , en de onvrugtbaarheid niet verwijten ; ofte met énige

fmaad van woord of daad bejegenen, niet berilpen , niet verbieden
, nogte

voor het hoofd ftoten : ja altemet uit de fchoven alwillens wat laten vallen , en

laten 'er begaan. Wanneerze nu al het opgelezen des avonds had uitgeklopt

,

was 'er omtrent een Epha gerft. Die gerften-oegfl: , de welke voor de tar-

wen-oegft (toen nog niet rijp) vooraf ging , wees een toekomende en betere

ftaat van Gods kerk aan ; wanneer de berg van het huis des Heeren op den
top der bergen zoude vaftgcftelt , en hij boven de heuvelen verheven wezen,
en de volken tot hem zouden toevloeien. De overvromen Boas , wiens rede

Ruth een nieuw leven inftorte, was over de deugd van een uitheemlch

vrouwmcnfch verwondert, en beloonde haar milddadig, ja boven de Wet,

wiens bijzondere geboden maar beginfêlen zijn van die deugden , tot wel-

ke de doorlugtige en godvrezende gemoederen zijn opgetilt en gehéét : zo
dat die man van een koningklijk gemoed, waardig fcheen; dat uit hemde
Koning zoude geboren worden. De naarftige Ruth.vaardig in hare oplezing,

verdiende voor een koning geftelt te worden : en de overvloed van de groot-

fte graanmaat, waar mede zij wierd begenadigt, voorfpclde haar grote ze-

geningen, en aan alle die haar voetfpoor als een leidftar volgen, honderd-
voudig te ontfangen, en het eeuwige leven te beërven.
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HET III. TAFEREELo
Elijk de zon de dageraat volgt, zo volgt zegen op
zegen de gunftgenoten Gods. De nood van Naomi
fchepte wat adem ; en aan Ruth was meerder welda-

digheid van Boas , hare nabeftaande , ende een van

hare loflèrs , toegezegt. Die het regt van loflïnge

volgens de Wet had, wierd Goël, een Loflèr.Vcrloflèr,

enWreker , genoemt ; om het land , indien het was te

iTTTT koop, wederom te kopen: devrouw, vandenaaft-

beftaandezonder kinderen agtergelaten , te nemen: en het bloed van den

verflagen te wreken. De fchrandere Naomi tijd genoeg thuis
, gedurende

den oegfl; , met wikken en wegen gehad hebbende , om een betamelijk mid-

del van heil, de haven der jeugt, voor hare fchoondogter uit te vinden , zei-

de tot haar: Boas isonfen bloedverwant, en liijzal te nagt gerft wannen:

derhalvenwafchje, zalfje, en doe uwe befte klederen aan, en ga naar den

dorfchvloer. Maar draag zorg , dat hij u niet zie , als nadat hij zal hebben

gegeten en gedronken. En wanneer hij zig tot flapen begeeft , let op de

plaats , ga 'er naar toe , fla het dekzel van het voeteneinde op , en leg u over-

dwars neder: dan zal hij u wel zeggen , wat gij doen zult. De gehoorzame
Ruth fchikte zig naar hare raad. Boas in de nagt iemand omtrent zig verne-

mende , verfchrikte , en vraagde haar , wieze was ? En zij antwoorde ; ik ben

Ruth uwe dienareflè : breid uwen vleugel over mij uit , want gij zijt dc Loflèr.

Waar van de zin is ; neem mij ten huwelijk. En zij wel onderwezen, zogt aldus

zig zelve ende hare fchoonmoeder de armoede te ontrukken , en de naam

en de gedagtenis van den overleden te doen herleven ; en dat uit kragt van de

Goddelijke Wet , enzugttot afkomft. Welke geoorlofdcdaad, wat onge-

woon en gevaarlijk voorkomt,dog, door de godvrugtigheid en de kuifcheid,

twe dogters van de deugd , die in Ruth als ftarren uitblonken, een goed einde

beoogde. Waarom de vrome Boas haar hemelhoog prees ,en haren eifch ge-

noegzaam toeftond ;
dogdezaak (dewijl'er nog een nader Loflèr was dan

hij) naar het voorfchrift van de Wet Wilde behandelen. Derhalven gebood

hij haar tot den ugtend toe te ruften , zwerende dat hij haar zoude loilèn , in-

dien de andere het weigerde. En met het krieken van de dageraat zeide hij

tot haar
; wagt u , dat niemand wete dat gij hier zijt geweeft ; houd uw

fchortekleed op , en hij goot 'er (op datze niet ledig zou weggaan) zes maten

gerft in: waar mede zij in de ftad tot hare fchoonmoeder quam , aan welke

zij haar wedervaren verhaalde. En Naomi zeide ;
wagt nu af, mijne dogter,

wat hier van zal vallen; want die man zal niet ruften , ten zij hij zijn woord

hebbe nagekomen. Boas ,warm in die gedagten , nam den LofTcr , van wel-

ke is gefproken , in de poort (de vierfchaar of de regtplaats) waar : en toen

die voorbij quam, zeide hij tot hem ; koom herwaart , zit hier: ende hij

week uit , en zat neder. Ende Boas zeide tot hem , in tegenwoordigheid van

tienmannen, verzogte en zittende getuigen of regters uit de oudften der

Ccc ftad:
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Zd- Naomi, uit het land der Moabiten wedergekomen ,

is van voorne-

men hetftukland van onfenbroederElimelech te verkopen, hetgeen .k

uvLdezevergadering heb willen doenhoren en vveten:S enzoniet, zeghetm.j. opdatikhetwete, want daar js memand
los net Cl

' O
De Ongenoemde antwoorde, ik zal het loflen.

ooktoteei^vrouwnemen, om den naam van den geftorven over z.,n erf-

deel te verwekken. Toen weigerde de Ongenoemde de loffing om z.)ne

bez ttin-niet tebederven ,
enhi) gaf met het uittrekken van z.jnfchoenz,^

rervan'loflingaan Boasover. Welke ontfchoejing een gewoonte van ouds

hér in Ifraël was , zo bij verwilTeUng van naafting ,
als om alle hande van

;rbonden tebeicragtigen. Daarop nam BoasdeOudften en a het volk tot

getuigen, dat hij afhet géne Elimelechs en Chi ,ons en Machlons had ge-

weeft vanNaomiaanvaarde. En daarenboven dat hi, Ruth , de Moabitin

.

deweduwe van Machlon ,
totzijnvrouw nam , om den naam van den over-

leden over zijn erfdeel te verwekken ;
op dat de zelve van zijne broederen,

en vandepoortzijner plaats, niet werde afgefneden. En al het volk dat m

de poort was, en deOudften zeiden; wij zi,n getuigen: de Heere make

deze vrouw /diein uw huis komt, gelijk Rachel en Lea , die (haar vader-

land verlaten hebbende) Ifraëlhethuis hebben gebouwt: werk deugd uit in

Ephrata, en wees naarnhaftig in Bethlehem. Uw huis zi, a^s het huis van

Perets(denwelkenTamarJudabaarde)van het zaad datdeHeereuuitdeze

onae vrouw zal geven. Aldus nam BoasRuth , ende zi, wierd z.,ne vrouw.

xSegt dan heeft de Heiltrompetter, Rachab en Ruth mdegeOagtlijft van

Meffiasingelaft,totvoorbeeldenvanderoepingederHeidenen:entoteen

bewijs, da" den beloofden Heiland der wéreld uit deerfnakomelingen van

luda denScepterdrager,naarluid vandeqodfpraak derPropheten.isgebo-

icn Want deHogen en Verheven, die in de eeuwigheid woont, wilde de ge-

fla^trekening van zijnkind Jefus ,in den welken de volheid der Godheid l.g-

hamelijk zoude wonen.ookuithetheidendom,
voor zo veelhetvleefch aan-

gaat , afleiden ,om dat Hij de God van den gantfchen aardbodem zoude wor-

den "enoemt; enallegeflagtenderHeidenentotHem zouden toevloeién,

als duiven tot hare venfters . en voor zijn aangezigt aanbidden, en zijnen

naam éren : eu dat Hij zal opftaan , cn oordelen ,en aUe volken bezitten.

HEI-







HEILIGE TAFEREELEN.
HET EERSTE TAFEREEL

Van het Eerjle Bock van Samiiël.

It Tafereel beeld op het allerlevendigfte uit , hoe
Hophni ende Pinehas , de zonen van den regter en
hogenpriefterEli, diede heirbijl vanMofes, enden
tulband van Aaron voerden, met die vlak gebrand-

merkt ftaan, dat zij kinderen Belials waren, die het

zagte juk van de vrees en de wet Gods hadden uit-

en af-gefchud , en den Heere niet kenden , dat is

,

niet dienden. De priefters (die de wet kreuk-

ten , en meer namen als hun toequam) maakten 'er met het volk de gewoon-

te af, als iemand offerde , en terwijl het vleefch kookte, dat de knegt van

de priefter met zijn hand een drietandigen krauwel in de teil , of in de kétcl,

of in depot, ofin de pan floeg: en al wat aan den hakenden gaffel in het

optrekken bleef hangen , nam de priefter voor zig. Van verfcheide vaten

word hier gefproken , op dat de onregtvaardigheid der zonen van Eli alom

zij kenbaar. En op zodanig een wijze leefden zij met alle de Ifraëliten , de

welke daar te Silo quamen. Daar beneffens , eermen het vet aanftak , eifchte

de onbefchaamden dienaar den offeraar het vleefch af, om voorden priefter

te braden ; en begeerde geen gekookt, maar raauw vleefch aan te nemen.

Het was de manier, dat de priefter het vleefch gekookt van den offeraar

ontfong : maar deze priefters ftaken de walg van gekookt vleefch ,
gelijk-

meninde dankofferen voorftelde, en wilden het gebraden , of fmakelijker

toebereid hebben , als lekkerbekken , die den buik tot hunnen god ftellen.

Indien nu een offerend menfch tegen den onbefchoften priefterjonge zeide

;

laat het vet,volgens het gebruik tot heden toe , eerft worden aangefteken , en

neem dan zo veel alsje wilt: zo was het antwoord van den baldadigen hei-

ligfchender ; neen tog niet , je zult het nu geven , ofik zal het met geweld

nernen. Om alle die redenen, was de zonde dezer jongelingen zeer groot

eri menigvuldig: want zij namen ander vleefch, en meêr alsraen hun was
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verfchuldigt;

ookandersgefteltalshetbehoorde tewetenraauw; opeen

ïïeetijdVopeenandereWijze, met geweld en dre.gementen; entoteen

S e nd^, namentUjk om hunne welluft te koefteren Z„ worden ,on-

oen eenoemt , niet xo zeer wegens hunne jongkhe.d
,

als van hunne
,

ïJnnl en zeden Zii waren mannen in deboosheid ,
en kinderen in het ver-S voor het afr^gligt des Heeren, daar God getuige er. regter was.

WantrmannenreïaVenh^
en ziende de.nhalen-

X g etr^^^^^^^ de gewone pligtplegingen der offerhan-

den met onderhielde!. ,
begoften vande offeren een fchrik te knjgen. Het

eeen de ftapel zonden vandeprieflers ophoopte, niet alleen om dat 21) de

eer en den dienfl van God fchonden , maar de menfchendoor hunne boos-

heid met geweld vanGod terug trokken. Dit kon zoM met gefchieden.

ofde ftokouden Eli hoördewat zijne zonen gantfchlfraël deden ,
enhoe zij

bil de wiiven , aan de deur van de Tent der zamenkomfl met troepen toe-

gelopen, fliepen. De verwatelmgen , aan welke het zwaarwigtige ampt

van het eantfche heiligdom , en het regeren van den ftaat van Ifracl
,
om s va-

dershogc jaren , was overgegeven , misbruikten hunnemagt het heilig en

het onheilig: en zij begingen heiligfchennis en overfpel , dubbele zonde,

geeftelijke enlighamelijke hoererij. Zij beflonden voorden ingangvan het

heiligdom , in Gods gezigt , het heiUofe leger neder te fpreiden ,en daarop

metlen lifbge boelin , uit den hoop gegrepen , den gloed vanhunne dartele

eeüheid te bluffen: een gruwel, bij het onbefnedendom zelf verfoeit , ver-

vloekt en verfpogen. Al dat wanbedrijfhad zijn oorfprongk genomen uit

dc laffe opvoeding, zonder énige beflraffing, de vaderlijke tugt en toom

te vroeg ontwaffen. Beide de zonen van Eli, die als flarren aan den hemel

vandefoodfchekerk moeflen hebben uitgeblonken, waren voor Ifraëlm

dwaalligten verandert, om het volk te verleiden, en te doen zondigen:

en zij achtten hunnen grijfen vader , van de welke hunne heerlijkheid af-

hong voor een man die kindfch wierd , en een ouden fuffer. Maar hoe

weinig dogtenze, dat zij geleende mogendheid bezaten ! Want door het

quade "edrag van verwate prieflers , tomelofe altaarbedienaars , en open-

bare zondaars van een ergerlijk leven in de heilige bedieninge, word God

en godsdienft veragt, en de naam des Heeren gelaftert, en degramfchap

des Almagtigen als uitgedaagt , en tot wraak getergt , die te regter tijd los-

breekt , waar door de plagen op de boosdoenders en hun geflagt druipen.

H^^T
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HET II. TAFEREEL.

Etwasnietgenoeg.datEli de bofeftukken van zijne
baldadige zonen hoorde, endieBelials kinderen in
het heimelijk, en niet uit eigen beweging, maar van
het volk aangezet, zagtenflaauw, in het algemeen

,

en al te laat vermaande, wanneer hunne zonden door
geheel Ifrael waren verfpreit. Maar hij moeft meteen
heibg vuir van ijver voor de eer van God ontfteken

- , geweeft , en als een ontzaglijk vader, die het
beeld van God op aarde omtrent zijne kinderen énigcrmaten draa<>t , en als
een bewaarder en verdadigcr van de Wet , en als een wreker van onge'regtig-
heid, en als eenpriefter des Allerhoogften , blanker van gemoed'^dan vait
gewaad, en als een regterdie geen aangezigt kent, Hophni enPinehas in
het openbaar ftreng hebben beftraft : en wanneer zijne fcherpe en harde
rede hunne boosheden niet beteugelde, hen, die de dood volgens de Wet
waardig waren , ten minften van den altaar hebben verworpen , van de offer-

handen afgeweert , en van het priefterdom berooft. Dan och! de man was
te flap , en in den flaap van dwafe kinderliefde gevallen , en door het roepen
van het volk naauwelijx wakker te krijgen: en toen hij het quaad wilde te
keer gaan, was 'er met hem het vuir uit, en hij de klem quijt. Om de nala-
tigheid dat hij geen regt dede , voorzeide een man Gods hem de verworpin-
ge van zijn huis, mctneêrflag, bloed, en elendige armoede. EndcHeere
Godnam het werk zelfs bij der hand , en riep Samuël , en maakte hem zijn
propheet , aan wien Hij geheimcniflèn ontvouwde , en zeide tot hem : zie
Ik doe een ding in Ilraël , dat in beide de óren van al die het hoort (als een
donderflag) zal klinken: Ik zal het beginnen en voleinden. Ik zal Eli en zijn
huis in eeuwigheid regten, omdeongeregtigheiddiehij heeft geweten, en
zijne zonen

, als ze zig hebben vervloekt gemaakt , niet eens fuur heeft aan-
gezien. Wijders verfcheen de Heere te Silo met openbaringe aan Samuël , die
ondertufïchen zijne mannelijke jaren bereikte, en het woord tot gantfch
Ifraël voerde: wanneer de Heere door de uitvoering van zijn wonderlijke
raad

, met één en het zelve werk te gelijk , ftrafvan Eli , van zijne zonen , van
de Ifraëliten

, en van de Philiftijnen vorderde. En toen trok Ifraël ten flrijd

tegen de Philiftijnen , en legerde zig bij Eben Haëzer , en de Philiftijnen floe-

gen hun leger neer te Aphek, en fielden het in flagorden tegen Ifrael, dat
door een wonderlijke vadzigheid fcheen te vertragen, als of het voor den
ftrijd gereed was om te vlugten. En bij het openen van de gelederen wierd
Ifraël van de Philiftijnen geflagcn , en daar bleven op het veld in den flag om-
trent vier duizend mannen. Als de Ifraëliten in hun legerwederom bij een wa-
ren

, zeiden de Oudftcn , de Gezaghebbers ; waarom heeft de Heere ons
voor het aangezigt der Philiftijnen geflagen ? Zij bekenden wel dat de neer-
laag van de vergramde Godheid was gekomen , maar verwonderden zig ook,
datze op Gods behagen en Samuëls aanraden ten oorlog waren uitgetrok-
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Jn • en hielden Eli en zijne zonen , die toen vri, bleven ,aUeen voor ftrd^

c u\aL en zaaen het verfuimde berouw, de bedorve manieren ,
en de

*^^ft^rodsfenft van zie zeiven over het hoofd. Deze bezeten zinne-

fot dtrStn^^^^^^^
memdendatzijomhetafwezen van

aeArki^^^^^^^^^^^
enbedotendievanSilotehalen, en

l^n hunnen "^^^^^^^ ft-^ den oorlog te hemtten
,
datnietis öp

^^rTonen maarGod teverzoekcn. Voort vvierdde Arkdes verbonds

£ HeSêr l"^^^^^^^ ,
bewonende de Cherubim gebrogt

:
en

HophnienPmehas, de twe zonen van Eli ,
farcn'erbi, AlsdeBondkiftm

Jede^uam.ft^^
op ideaardedretmde, en de Philiftijnen hethoorden, dj de reden ver-

nomen hebbende , van doodfchnk popelden Want zi, zeiden ;
God is in

SetTgerderHebreengekomcn: vvéons, .u kis voorljnen niet gefchied.

Wé ons, wie zal ons redden (fprekende naar de Wijze der heidenen) u.t de

Wvanl heerlijke Goden? als wetende, dat het de kift van die ze ve

Godheid was , weL den donder van Pharao en a z.,n heu:
,
met ros

en mk ruTEg;pten, enindeBicfezéb.jdewoeftijn, had vermorfelt. Uit

1 benaauwdhSd w.crd hunne dapperheid geboren , en^.J grepenmo^,

ennooptenelkandertotdenftnjd,omalsheldhaft.gemannente^^^^^^^

en m deOavernij vanlfradniettevaUen.
Daarop ftredendePhilifti)nen en

Ifrael wierd edlasen , elk vlugte naar zijn tent , de neerlaag was groot
,
dar-

t g tod^fo^^^^^^^ cr van het voetvolk : en de Ark Gods wierd geno-

men, en Hophni en Pinehas, de twe zonenvan Ebqmmen om. Met die

treurrol wierd het tekendergedreigde voorzegging van den man Gods aan

Eli vervult. Wie weet hoe fommige onder de vrome overgebleven Ifraeliten,

het hair hebben uit getrokken, het aangezigt opengekrabt, de klederen

vanhetlijfgefcheurt, en onder ijllijk fchreeuwenftofop hunne hoofdenge-

worpen, ?iende den zetel Gods op aarde, de voetbank van de hemelfche

majefteit, het zigtbare pand van dc Goddelijke tegenwoordigheid, en het

nabeeld van het voorbeeld aan Mofes op den berg getoont, in de handen van

de onbefneden vloeken gevaUen? Maar het is te vergeefs ophet Hedigdom

gefteunt,als menGod ongehoorzaam is,en hetwoord des Heeren veragt^tn

daarom gaf de Heere zijne fterkte inde gevangenis, en zijne heerhjkheid in

demagtvandenvijand.HetgeenecnvoortekenvandenMeffiaswas,dieom

de overtredingen van zijn volk aan de Heidenen zoude worden overgeleverr.







HEÏLIGE TAFÈREELEN.

HET m. TAFEREEL.
An wat nadruk het nemen van de Ark des Heeren
was, wierden de Philiftijnen gewaar , toen zij ge-
voelden, hoe de gewaande zege in een zware plaag
veranderde. Dogdekragtvandeeerfteelende (hec
overheilig Gods kleinood, geenfpeelpop, om in de
tijd als het woord Gods dierbaar was , en het open-
baar gezigt niet verfcheen

, ligtvaardig te verplaatfen

)

brak Ifraël, na het derven van de Bondkift, en zo
veel bloedvergieten, met verlies van de zonen van Eli, bitter op. Want op
de droeve tijding van die zware flag , Iclireeuwde Silo dat het tot den hemel
klonk. Eli, de eerfte regter uit Levi , deeerftehogenpriefteruitlthamar,

en de eerfte die met het regterampt en het priefterfchap teffens praalde
, agc

en negentig jaren oud, en zwaarlijvig , en tot dien wédom gefpaart , ftor-

te, op het vermelden van de Ark Gods, agter-over van zijn ftoel, en brak

den hals. Als de grofzwangerc vrouw van Pinehas hoorde , dat de Ark Gods
was genomen, en haarfchoonvader en haarmangeftorven

, kreeg zij den
arbeid fchielijk op het lijf, en onder het verloflèn niet anders kermende, als

de eer nit Ifraël de Ark Gods is weggevoert , gaf zij den doodfiiik. De Phi-

liftijnen brogtenlfraëlsgenadepand, deArkGods,teAfdod, en zetten die

in de kerk bij Dagen , een afgodifch gruwelbeeld (zomen meint) vange-

ftalte van boven als een menfch , en van onderen als een vilch. En 's ande-

ren daags lag Dagonvoor-over voor de Ark desHeeren op de aarde geval-

len , en zij zetten hem wederom op zijn plaats. Op den dag daar aan vond
men Dagon wederom op zijn aangezigt ter aarde voor de Ark des Heeren,

met de kop en de handpalmen afgehouwen , aan den drempel leggen ; al-

leenlijk bleefDagon tegens dien overig. En de hand des Heeren verzwaarde

over die van Afdod, en verwoefte hen, en Üoeg hen, cn het omgelegen

landvolk met Spenen ,
ongeneeflijke wonden, zwanger van onophoudelij-

ke elende , en de regte ftrafvoor buikdienende en onnatuurlijke Philiftijnen.

Toen wilden die van Afdod de Ark van den God van Ifracl quijt wezen , en

men vraagde de opontboden Philiftijnfche vorften ; wat men met de Ark

Gods zoude doen ? En men belloot , de Ark Gods om Gath re dragen ; en

na die omleiding was de hand des Heeren voor die flad een grote quelüng:

want klein en groot kreeg den Ambei. Toen wierd de Ark Gods naar Ekron

gebrogt ; maar op des zelfs aankomft , fchreeuwde men daar uit vrees voor

tterven. En die van Ekron vergaarden alle de vorften der Philiftijnen bij een

,

en zeiden : zend de Ark van Ifraels God weg , laatze naar hare plaats weder-

keren , op datze ons en ons volk niet dode : want in de gantfchc ftad was

de quelling dodelijk, endehandGods overzwaar; endienietftorf, wierd

aan het agterfte geflagenj zo dat het huilende gefchrei op het geftarnte fteuite.

Dewijl nu geen ftad de vrecflijke Ark des Heeren darde innemen , wasze ze-

ven maanden op het land, wanneer de Philiftijnen de priefters en waarzeg-
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cers vraagden j op wat wijze zij Die naar hare plaats zouden weder zenden ?

en het antwoord was j zender niet zonder gefchenken heen, maar vergeld

Hem<>ewis eenfchuldofFer> dan zult gij genezen Worden, en weten waar

u deze ftrafvan daan komt. En wijders: maakt vijfgoude beelden van uwe

Spenen , en ook van de landbedervcnde veldmuifen, naar het getal der

Philiftijnfche vorften , en geeft den God van Ifraël de eer , ofmiffchien zijne

hand van over u en uwen God en uw land verligte. Waarom zoud gij uw

hart oelijk de Egyptenaars en Pharao verzwaren ? Derhalven maakt een

nieuwe wagen , en fpant 'er twe fuigcnde ongejukte koeien voor , en brengt

de kalveren van agter haar weg naar huis. Zet dan de Ark des Heeren op de

wagen, en legt dan de goude Tuigen (de Muifen en Spenen) in een kiftje

aan hare zijde, en zend haar weg ,datze heen ga. Indienze dan den weg op

naar Bethfemes gaat , heeft Hij (de Heere de God van Ifraël ) ons dat groot

quaad gedaan; en zo niet, heeft zijne hand ons niet eens aangeraakt, en

het is een ^eval gewecft. Endc zij deden alzo. En de koeien gingen al

loeiende, regt toeregtan, zonder rcgts of flinx uit te wijken , naar Beth-

femes. De Betlifemiten de ogen, onder het tarwe-maaien in een dal, op-

flaande, zagen de Ark, en waren verblijd. En de wagen hielt op den akker

vanJofua den Bethfemijt ftil ; en daar was een grote fteen , en men kloofde

het nout van den wagen, en offerde den Heere de koeien ten brandoffer.

En de Leviten hadden de Ark des Heeren, en het kofferje met het goudge-

fchenk, opdien groten fteen neêrgezef. en op die dag offerden de man-

nen van Bethfemes den Heere brandofferen , en flagtten dankofferhanden,

Een gefchiedenis vol wonderen ! Het verlies van de ArkfmeetEli in droef-

heid en vrees alleen om ver. De vrouw van Pinehas , al te zeer aan het Ark-

teken hangende , wierd van al de elende getroffen , als van een donder-

flag, deftemGods, die de hinden doet baren. AlsDagon verhoogten de

Bondkift vernedert fcheen, kufte hij in zijn huis de aarde voor de Ark des

Heeren ,
gelijk een overwonnen de voeten van zijnen overwinnaar. Door

den geknottenDagon daarna wierd zijne ongodheid kenbaar, van verftand

en kragt ontbloot, waardig omvan zijne priefters met voeten vertreden te

worden, daar de romp in het ruim lag. De Philiftijnen beleden met de ge-

fchenken, datze van den God van Ifraël waren overwonnen ; en zijn Heilig-

dom , tot eenbefpiegeling en voorbeeld van zijne oordeelen , verheerlijkten.

HET
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HET *IIL TAFEREEL.
Oe onftandvaftig derlfraëlitenopregteGods-

vrugtvan alle tijden geweeft zij, blijkt ge-
noeg in hun tegenwoordig gedrag. Zij waan-
den bij het verliezen der Arke des Heeren,
dc zelve voor altoos te zullen moeten der-

^ en j die vrees hielt hen geduurende twin-

tig jaaren in hunnen pligt, en was oorzaak
dat zij in al dien tijd gene hooggaande zon-

den plegende, noch in eenige afgoderij vervallende, zig tot haren

God , wiens toorn zij zig op den hals gehaald hadden , met de
uiterfte boetvaardigheid en van ganfcher herte bekeerden. Doch
nauwelijks was die tijd voorbij of zij vervielen ftraks in hunne voo-

rige verdorventheid.

Want als Nahas , Koning der Ammoniten, tegen hen ten ftrijde

trok, en Samuel oud geworden zijnde, zijne zonen , die zig tot gie-

righeid neigden , gefchenken namen , en het regt verdraaiden,

tot Regters over llraël gefteld hadde, beftonden zij, onder dat

voorwendfel, tegen hunnen God op te flaan, en zijnen Propheet

te verwerpen. Zij zonden dan de Oudften onder hen tot Samuel

te Rama , welke, uijt hunner allen name , eenen Koning van

hem eifchende , zeiden; ziet gij Xjjt oud geworden, en uwe zomn
en wandelen niet in uwe wegen-, xg ftelt nu eenen Koning overom,om om
te regten ,gelijk^alle de volkeren hebben.

Samuel , die in Gods wegen altijd gewandeld , en dit volk met
zo veel gerechtigheid geregeerd had , met deeze onverdiende

fmaadwoorden ten hoogfte beledigd, waande dat zij het oog al-

leen op hem hadden , als hem, die reeds zijne zonen tot Regters

over hen gefteld hadde , om zijnen ouderdom niet langerbequaam

achtende om hunne zaken te handhaven. Hij bragt dan zijne klag-

ten tot God; maar de Heere antwoordde tot hem: Zij en hebben

u niet verworpen , maar zij hebben mij verworpen , dat ik geen fQming

over hen zal zijn. Wat delfraëliien hier mede beoogden, en waar

henen hunne onregtvaardige vraag ging, is uit hunnen vanoudsbe-

,

dorven aart af te mceten. Zij wilden zig des Heeren gezag onttrek-

ken ; het gezag van hunnen God , die altijd Koning over hen had

willen zijn , en zij begeerden eenen Koning uit enkele dartelheid

en afgoderij , even als hunne Vaderen gedaan hadden toen God
hen zo wonderbaarlijk uit Egypten geleidde.

Samuel echter zeidc de woorden des Heeren aan het volk , en

vermaande hen aldus: Dit zal des Koningswij^e zijn, die over ure-

geren zal: Hij zal mve zonen nemen , dat hij ze xjgftelle tot zijnenwa-

gen, en tot T^jne ruiteren, dat zij voor xjjnen wagen henen lopen. En
*Ddd 2 dat
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dat hij ze xjg ftelk tot Overflen der duizenden , en tot Over/im der vijf-

tigen, en dat zïj zijnen akker ploegen , en dat zij zijnen Oogjl oogfien,

en dat zij zijne krijgswapenen maken, midsgaders tijn ivagcntuijg. En
uwe dogteren zal hij nemen tot Apotekerffen , en tot keukenmaagden en

totbakjlers. En uwe akkers , en uwe ivijngaarden , en uwe olijfgaarden,

die de befte zijn , zal hij nemen cnzal ze zijne knegtcn gevin. Sn u^aat,

en uwe wijngaarden zal hij vertienen , en hy ^a/ te zyncn hovelingen
,

en zynen knegten geven. En hy zal uwe knegten, en uwe dicnflmaag-

den, en uwe befte jongelingen, en uwe ezelen nemen , en zyn vncrk daar

mededoen. Hy zal uwe kudde vertienen: en gy zult hm tot knegten

zyn.

Ecnc zo heilznm; vermaning, hen van des Heercn wege, door

den mond van zijnen Propheet gedaan , en de onheilen , die hen
uic hunne dwaaze verkiezing ftonden over te komen, zo nadrukke-

lijk voor ogen gefield, konden hen van hunnen godlozen eifch

niet doen atftaan, en zij weigerden plotfelijk des Propheten ftem-

me te horen, zeggende: Neen, maar daar zal een Koning over ons

zyn.

Hoe verre ook de ondankbaarheid en halftarrigheid der Ifraëli-

ten hier in gegaan was , gaf God hen wel eenen Koning in zynen
toorn , doch wilde hen , hoe vemetel zij ook geweeft waren , niet

naar verdienden ftraffen; en gaf hen , in eenen tijd, waar in zij

niet te wagten hadden dan de vreeflijkfle uitwerkfelen zijner gram-
Ichap , de grootfle blijken van zijne langmoedigheid en overgroote

goedertierenheid.

HET
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HET IV. TAFEREEL.
Anneer hetGod den Heere behaagt.verhoogt Hij den
vernederden, bekleed den ongeagten met eer , en
overftort den eenvoudigen met zijne geeftelijke krao-f
het geen tot verwonderingm den eerflen koning over
Ilrael IS gebleken. Samuël.die de luiheid van EU niet
hadgeerft, begon aanftonds

, met de wederkomfl:
van de Ark des Heeren , te prediken ; en als een heil-

_

^'^e arts, wees hij eerft de oirzaak der ziekte aan,
fen bereidde daar op de artzenij, met Ifraël van de afgoaifche zonde af te ma-
nen

,
en de bekennge tot den Heerem te ftampcn , onder belofte dat de

verlolTingeuitdehandderPhiliftijnen, degenezinge, zoude voloen Waar
bij hij met verzuimde zijne gebeden te voegen. Als nu de Philiftijnen tegen
Ilrael ten ftrijd trokken

, terwijl Samuel bezig was met een zuiglam den Hee-
re te ofFeren, donderde de Heer met een grooten donder op de Pliüiftijnen
en klonkze voor een lange wijl uit de landpalen Ifraëls weg. Samuel nu nam'
zijnregterampt, jaarlijx, van plaats tot plaats , alle de dagen van zijn leven
getrouw waar

:
en met laft en eer oud geworden zijnde , maakte hij zijne zo-

nen, Joel en Abia,regters over Ifraël. Maar die twee ftedehouders wandel-
den met in zijneVegen: zij neigden zig tot gierigheid , namen gefchenken,
en verdraaiden het regt. Hierom quamen de ondankbare Oudften van Ifraël
bi)SamuëlteRama,eneirchteneenen koning. Een hoon voor Gods Pro-
pheet, in wien zij zo hoog waren gehouden , en wiens dood zij , met verae-
tinge van de regeringe van den God des hemels, niet konden afwagten. De
geduldige Samuel, zoo onverwagt verfmaad, bezweek niet van kleinmoe-
digheid, barftein geen verbolgenheid uit, nogte bulderde van grootsheid
maar dede met anders dan tot God bidden. Toen zcide de Heer tot hem • Zy
hebben van u de milg wet gcjlckcn, maar zy hebben my, van over hen tc
hecrjchen, verworpen: hoor naar hunne flem , cn [preek. De Propheet

.

grooter van gezag dan de koningklijke magt,en de prieftedijke waardigheid]
ontvouwde het volk het regt van een koning j hoe hij den Staat alleen naar
2ijn goeddunken zoude regeren , en geenfins het welvaren van het gemeene-
beft bevorderen

; maar zijn eigen heerlijkheid , voordeel en welluft, met on-
regt en geweld bezorgen. Evenwel wilde het volkeenen koning hebben.
Doch zulX konde zonder de verkiezing van den Heere God niet gefchieden.
Tot dien einde dede zig een gering beginfel op, waar uit een grootezaak
voortquam. De ezelinnen van Kis , een trertijk man , en een dapperheid uit
Benjamin, waren verloren : en hij zond zijn zoon Saul (een overfchoon
jongman, hals en kop langer dan iemand van al het volk , om zijn geftalte
een koningkrijk waardig , en als gefchapen tot de kroon ) met een knegt uit
omze te zoeken, maarzij vondenze niet. Toen zij in het land Suph waren,
zei de knegt tot Saul ; In deze

ftad is eengeéert man Gods , laat ons daar
mar toe gaan , ofhy ons den weg aanwees : het geen Saul goedkeurde. En

Eee als
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als zij naarden Ziender hadden gevraagt ,

quam Samuël hun te gemoet , om
het offerop de hoogte te zegenen: want de Heer hadde hem daags te voren

geopenbaart, dat Hij hem morgen den man zoude zenden, dien hij tot een

vooro-an^er over Ifracl zoude zalven. Als Saul aan Srmuel naar den Ziender

vraagde? zei Samuél dat hij de man was, en voort
j Stijg voor mij op dc

hoogte, gij zult met mij eten, morgenzal ik tt latengaan, en almitin ww

hart is verklaren; jlel htoc zinnen niet op de gevonden ezelinnen : is voor

u, en voor het huis van imcn vader, niet al het 'wenjchelijke Ifracls? Saul

ontfchuldigde zig wegens zijnen geringen ftam, en zijn kleinfte geflagthuis.

Samuël geleidde Saulhieropen zijnknegtin deeetzaal,en zette hem aan het

hooge eind van omtrent dartig genoden ,en liet voor Saul een fchooner ftuk

zetten , en verzogt hem te éten. Daarna gingen zij van de hoogte in de ftad,

en Samuël fprak met 'Saul op het dak. Des morgens ftondenzij vroeg op,

en gingen beide naar buiten : en Samuel zeide tot Saul j Doe uiv kucgt voor

uitgaan, en bli/fgij /laan , ik zal u het woordvan God doen horen. Toen

nam Samuël een olikruik , en gootze op zijn hoofd uit , en kufte hem
, zeg-

gende ; Is het niet dat de Heer u tot een voorganger over zijn erfdeel heeft

gezalft ?En tot beveftiging voorfpelde hij hem drie tekenen. Gij zult twee

mannen bij Rachels graf vinden , die zullen u van de ezelinnen , en van

uwen vaderzeggen. Als gij dan aan Elon Tabor komt, ztdt gij van drie

mannen , den éénen dragende drie bokjes, en den anderen drie bollen broods,

en den derden een flejch wijn, twee broden aannemen. Daarna zult gij op den

heuvel Gods komen , alwaar de bezettingen der Philijlijnen zijn , en de

flad ingaande zult gij ontmoeten een hoop propheten,vande hoogte afjlijgende,

en voor hunne aangezigten , luit, trommel, bolpijp en harp, en zij zullen

propheteren. En de Geejl des Heeren zal vaardig over u zyn, gij zidt met

hun propheteren , en in een ander man worden verandert. En wanneer dat

gefehied , doe wat u voorkomt ; want God is met u. Als hij zijn rug

keerde , quamen alle die tekens op den zeiven dag. En op de aankomft

der propheten viel de Geeft des Heeren op hem, en hij propheteerde. En
alle die hem te voren hadden gekent dat ziende , zeiden tot elkander : Wat
is den zoon van Kisgej'chied? Is Saul ook onder de propheten ? Saul was van

een bot een wijs, van een hard een zagt, van een boerfch een burgerlijk,

van een gemeen man een koningklijk , en van een veehoeder eenpfalmift,

door den Geeft des Heeren geworden
; op dat het volk hem vooreen ver-

koren koning van God zoude erkennen. Saul had ezelinnen gezogt , cn

een koningkrijk gevonden. Gczaligt is de man ,
op wien de Geeft des

Heeren komt en blijft , om een koning , door den Meffias gemaakt, voor

God en zijnen Vader in eeuwigheid te wezen.

HET
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HET V. TAFEREEL.

E vrome menfchen , Gods volk , hebben geen lan-

ger ruft, dan wanneer de godlozenvan hun afhou-
den. Op de oorlogsbeweging van Nachas, konin»
der Ammoniten , had Ifrael , te zwak in het geloof',

voor dien vijand bevreeft, een koning naar de wijze
der heidenen begeert ; hoewel God hun Koning
was. Samuël had nu Saul

,
op Gods bevel , tot ee-

nen voorganger over het erfdeel des Heeren gezalft

:

dogzulxwas onder vier oogen gefchied, en aan gantfch Ifraël niet bekent.

Om die reden dan, en dat Saul de zaak verzweeg, en Benjamin de klein-

fte ftam was , en alle de ftammen uit kroonzugtig naar hoogheid fton-

den , en de fceptec. aan Juda fcheen te moeten komen , riep Samuël

het volk te Mifpa bij een, en zeide: Dus fprcckt de Heer , de God van

Ifraël: Ik heb u uit Egypten opgebragt , en uit de hand der Egyptena-

ren, envan alle koningkryken die u onderdrukten, gerukt. Aé/ar gij hebt

heden uwen God, die u uit alle elenden heeft verlofl, verworpen, en tot

Hem gezegt ; zet een koning over om. Nu dan , /lelt u voor bet aangezigt

des Heeren , naar uwe pammcn , en naar uwe duizenden. Het geen om te

loten,en zekerlijk door het gebod des Heeren, gefchiedde; op dat blijken

mogt , dat Saul niet van Samuël , maar van God was verkoren. De ftam-

men genadert zijnde , werd de ftam Benjamin getrokken , en daarna uit de

geflagten Benjamins het huisgezin van Matri , en eindelijk viel het lot op Saul

den zoon van Kis: en men zogt naar hem , en hij was niet te vinden. Dog
door de Godfpraak werdmen gewaar , dat hij zig tufTchen de vaten had ver-

fteken (deeervlugt die haar volgt, en volgt die haar vlugt) mogelijk uit

nedrigheid, omdat hijzigonbequaam voor het rijk oordeelde, en tegen den

laft der heerfchappije aanzag; ofdatdebeftraffing vanSamueloverde Ifraë-

liten , die een koning hadden geëifcht , hem een nieuwen fchrik op het lijf

joeg ; ofom alom te tonen , dat hij van God was geroepen , en niet uit

ftaatzugt lift of bedrog naar het gebied ftond. Saul voor den dag ge-

haalt zijnde ftelde zig in het midden van het volk ; en hij was hoger dan al

het volk, van zijnen fchouder en opwaart. Toen zeide Samuël : Ziet gij

nu wien de Heer heeft verkoren ? want zyns gelyk is 'er niet. En het gant-

fche volk zeide al juichende ; de koning 'leve. Daar op fprak Samucl het

regt van het koningkrijk uit , buiten bedenken gegrond op de wet des Hee-

ren , door Mofes dien aangaande voorhenen gefproken. En dat fchreef de

Propheet in een Boek, en leide het voor het aangezigt des Heeren, en liet

elk naar zijn huis gaan. Saul ging ook naar zijn huis te Gibea, eneenleger,

datGod in het hart had geraakt, met hem. Maar de kinderen Belials zei-

den; Zal deze lange leuter ons behouden? en zij veragttcn hem ,en brog-

ten hem geen gefchenk , buiten koningklijke gewoonte. Dog de Vorft

veinfdezulx niet te horen : hij wilde zijn koningkrijk met geen onruft twift
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enbloedaanvaarden.Maarineenoogenbbkveranderendedingenvanaangö-

Xt, wanneerGod, wegens de zonden ,
de magt der oorlogen over z.,n

völkuitftort, omzijne vijanden teftrafFen, enzgnen Gezalfden tot fchnk

vanboo2eonderdanen,metdeoverwinningopdentroontebeveft.gen, en

dus zijn raadbefluittotzijneheerlijkheiduitte voeren. Want kort daar aan

Guam Nachas, de Amonijt, vanheerfchluft bereden, gel.jk een nieuwe

rnede met vernieuwde kragten ten oodog op; en de aartsgeweldenaar be-

legerde labesin Gilead ,de hoofdftadmden halven ftamManalTe , aan gene

ziidevandenjordaan, digtebijhemgelegen. De rriannen van Jabes zeiden

tot Nachas • maak een verbond met ons , en wy zullen u dienen. De bele-

acrdenbod'endeüavernij aan , om het leven te behouden ,
tegen Gods ver-

bod Maarom dat het vertrouwen op God, ofde Almagtige een uitkomft

eave de rukkeloosheid uitfluit , fchenenze voorzigtig te wezen. De oor-

loes4efl"el antwoordde ; Imr inzal ik het u maken,met u alle het regter oog

uittefleken, enikzal diefihande op gantjch Ifrae/ leggen. De dwingeland

die no<rGod nog menfch ontzag, dreigde een quaad flimmer als te brand-

merken het gezigt , de kaars van het lighaam , het edelfte der zinnen
,
te

verminken, om hun den oorlog ten onbruik temaken, en hen voor zijn

eemak tot fpotflaven te houden. De Oudften van Jabes zeiden ; geef ons

zeven dagen tyd,'wy zullen boden alomtn Ifrael zenden, en als niemand om

koomt verlolfen,zullen wy tot u uitgaan.Een fnedige uitvinding. Van Saul,

alsvaneenboer, werd geen geWag gemaakt, om Nachas met zagte woor-

den in flaap te wiegen : dewijl hij uitdwaze trotsheid niemand agtte
,
en bin-

nen die weinige dagen geen leger op debeen te gemoet zag ,
als meinende

,

dat hij met een deel Weirloze fchapen zonder harder had re doen. De ge-

zanten te Gibea Sauls gekomen zijnde , fpraken de woorden voor de ooren

van het volk; het geen te gelijk zijn fl:emverhefte,en weende. Zij, met het

lect en de elcnden van hunne broederen bewogen ( als de waaflem van het

hart .onder het uitbreken van hetklamme zweet , de oogen overftulpte) bar-

ften'in tranen uit, en fchreiden overluid , uit vrees dat het oorlogsonweer,

het welk in Gilead opftak, tot hen en over gantfchifraël mogte overwaaien.

Want zij hadden geen'gedagten, dat de fchrik in gejuich, de droefheid in

vreuo-d, en het weenen in lagchen zoude veranderen ; en dat bij God

groote uitkomften tegens de dood zijn.
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HET VI. TAFEREEL.

An wat kragc de gebeden der heiligen zijn, blijkt uit

het geloof van Samuel, den propheet Gods, die zagt,

voorzigtig en vroom
, zijn beroep alom waarnam.

Want na datSaul Ammon zoozeer hadgeflagen.dat

'er geen twee bij-één bleven, zag de geloofsheld dat

het volk in zijnfchik was, en hij beveiligde met alge-

meene toeftemming het koningkrijk op Saiil,teGil-

_ gal voor het aangezigt des Heeren : alwaar onder het
offeren van dankofferhanden , de vorft en het volk waren verblijd , en de
vreugd vol ftond. Om dan de vrolijkheid, over den verkregen koning en de
overwinning, met zijne berifping te matigen, op datmen niet tot dwaasheid

zoude uitfpatten , zeide hij als bereid rekenfchap van zijne bediening te

geven, tot gantfchifrael: Ik heb ncuir u gehoort , en een koning, mtvooriiia

aangezigt, over u doen regeren. Ik ben ouden grijs geworden, en heb van

mijne jeugt af, tot dezen dag toe , voor uw aangezigt gewandelt. Dus
met een onbefmet geweten de regering afftaande , onderwierp hij zig

ijders oordeel , wegens het gedrag van zijnen handel ; dagende elk één in

de vierfchaar der tegenwoordigheid van den Heere en zijnen Gezalfden : en

vragende j indien hij iemand in goed of bloed of in zijn eer belédigt, ofzij-

ne ogen naar een gefchenk geneigt had, dat hij hetaanftonds zoude weder-

geven. Waar op zij zeiden ; Gij hebt ons niet onderdrukt , nogte verbrijjelt

,

mgte van iemands hand iet genomen. Waar toe Samuel den Heere en den Ko-
ning tot getuigen nam : zeggende het volk; Hijf ij Getuige. Samuël ver-

haalde niet wat goed hij gedaan , maar wat quaad hij gemijd had , om
Saul een voorbeeld van een wettige en welgefchikte oppermagt te geven;

en te tonen, dat hij het rijk niet had begeert, nogte in het regt te fpreken

wilde volharden: dat niet eerder kon gezegt worden , als na dat Saul in de

heerfchappij volkomen meefter was. Daarna zeide Samuël tot het volk:

Het is de Heer die Mofes en Aaron heeft gemaakt , en uwe vaderen uit het

landvan Egypten opgebrogt. Dit was de voorrede , om ontzag te verwek-

ken : waar op een kort verhaal van Gods weldaden uit de belofte , en van

de ftralFen om Ifraels zonden , volgde : Houd Jlant : ik zal betwijlende

met u rcgten , over alle de geregtigheden van den Heere , aan u en aan uwe

vaderen bewezen. Na Jacobs kornfl in Egypten ,
riepen uwe vaders tot den

Heere , en Hij zondAhfes en Aaron , die hen daar uit leidden , en hier deden

ivonen. Maar zy God vergetende werden aan Sifera , aan de Phili/lijneHi

en aan Moab , die tegens hen Jlreden, verkogt. Toen riepen zy tot den

Heere, beleden hunne afgodery , baden omverlojjtng, en beloofden Hem te

dienen. En de Heer zondjcrubbual , cnBedan, enJcphta,enSamuël,en

rukte u uit de handvan uwe vyanden van rondom, en gij woonde zeker. Als

m Nachas tegens u opquam , zeidegij tegens my; neen, een koning zal over

ons heerfchen : en de Heer uw God is uw Koning. En zie daar den koning

Fff dien
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dien gij bebt verkoren, en begeert: en zie de Heer heeft een koning over u

gegeven. Indien gij den Heere vrccjl , enhem dient , en naar zyncftcm hoort ,

en den mond des Hcercn niet weder(ireeft , zidt gij en ook uw koning, die

over tl zal regeren ,
agter den Heere uwen God wezen. Dog zo gij naar

de flem des Heeren niet hoort , en den mond des Heeren wederjpannig

zyt, zal de hand des Heeren tegen u zyn , als tegen uwe vaders. Blyft nu

flaan, en ziet dezegrote zaak , die de Heer voor uwe oogen zal doen. Is het

van daag niet de tai-wenoeg/l ? Ik zal den Heere aanroepen , en Hij zal don-

deren en regengeven: dcrhalven weet en ziet , dat uw quaadgroot is , dat gij

voor de oogen des Heren hebt gedaan, met een koning vooru te begeren. Die

rede diende, om Ifracl tecrinneren, dat de Heer in vorige dagen, wan-

neer de vaders in nood waren ,
heirtogtleiders en rcgters had verwekt , en als

de koning van zijn volk, zelfs zijn erfdeel verloft : en tot een verwijt , dat

zij vol ondankbaarheid , vreezende voorde voorwaarden en dreigementen

van Nachas , den Heere hunnen God , hunnen Koning ,hadden verworpen
j

en God en Samuel een koning afgeperft. En op dat de Goddelijke betui-

ging van die waarheid , nog dieper , door hunne oogen en ooren in hunne

harten zoude indringen , zegt Gods gunftgenoot; dat de Heer op zijn ge-

béd donder en regen zal geven ; een wonderteken daar te land op dien tijd

tegen de gewoonte van de Natuur, en zo onnodig als een Koning over

Ifraël. En Samuël riep tot den Heere. Waarop de donder uit de lugt rolde

}

en ftromen waters, in een oogenblik, in een flagregen van den hemel op de

aarde nederftortten. Waar door al het volk den Heere en Samuel zeer vrees-

de. De Heer beweegde de ftem van zijn geluid , en opende de flefichen des

hemels; een roede die zonder flagen werdt vertoont, om het volk te be-

teugelen , en fchrik en eerbiedigheid in te boezemen. En indien Samuël on-

der God kragc had om de hoogte gaande te maken , en de verhevelingen af

te roepen , was hij ook mans genoeg , om den vijand te verflaan , en het ge-

zag over de ftammen te voeren. Maar dit alles werd bij de Ifraëliten te laat

aangemerkt, en de ondergaande zon van den ouden Samuël , zonder twijfFel

met overtuiging in hun gewiflè , meerder geagt , als het opgaande ligt van

Saul bemint.

HET
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HET VIL TAFEREEL.
Aar is de deugd, waar is de dapperheid te vinden'
Ze zijn altijc niet aan het hooggeboren bloed van
vorftelijke zonen verpand , maar alleen eigen aan ko-
ningen naar het gemoed , enkomen beide als hemel-
fche gaven , doordekragt van Gods Geeft , te voor-
fchijn. Met de verheffing van Saul tot het koningk-
rijkvanlfrac'l, groeide de moed van zijnen zoonJo.
nathan , wiens edele aart , als een opgaande ftar , in

der tijd het hoofd boven ftak. Want als de koning drie duizend mannen uit

Ifraël had uitgekozen
, waarfchijnlijkft tot zijn lijfwagt , en om een wakend

oog op den vijand tehouden , hielt hij 'er twee duizend bij zig te Michmas
en op het gebergte Bethels, en duizend bleven 'er bij Jonathan te Gibea
Benjamins ; alle plaatfen aan de landpalen der Philiftijnen gelegen. Jonathan
eenige magt bij zig hebbende, floeg de bezetting der Philiftijnen teGeba:
het zij hij daar toe bijzondere orde , of een onbepaalden laft hadde ; of dat

hij den vijand een kans afziende , zig van de gelegentheid bediende , en het

werk op zijn eigen gezag ondernam en uitvoerde. Dog het is onzeker op
wat wijze , om dat 'er oorlogsgeweir ontbrak : maar de nood weet gemeen-
lijk wapenen uit te vinden

;
mogelijk vuir, of ondermijnen , of met grote

ftenen en kaiën te rollen en te flingeren, of met allerhande gereedfchap tot

den landbouw, en harde ftokken en aangebrande tuinftaken den kruin in te

bonzen: Of dat de jonge held den vijand, luttel opzijn hoede, onverziens

met een lift overviel, en hem het krijgstuig knaphandig ontroofde ,en dus

een flag floeg, waar door hij een proef zijner grootdadige manhaftigheid

gaf.die wijd en zijdoveral herland opklonk. Die daad van Jonathan maak-

te zulk een opfchudding onder de Philiftijnen , datze met dartig duizend

wagens , en zes duizend ruiters , en met zulk een ménigte van volk , als

zand op den zeeoever, opquamen om regens Ifrael te ftrijden. Alsdelfraë-

liten zagen datze in het naauw waren, verftaken zij zigvanangft in de ho-

len , in doorneboflchen , in fteenrotfen , in bolwerken , en in groeven.

Daarna wasJonathan te Geba Benjamins , ook Saul met zijn handje vol volk

van omtrent zeshonderd man, terwijl drie drommen uit het Philiftijnfche

leger liepen ftroopen , zonder vrees voor wapenloze Hebreen , bij welke,

door hunne voorzorg, in hetgantfchc land geen ijzerfmid werd gevonden,

om zwaard of fpiets te maken. Want ijder Ifraelijt moeft zijn ploegijzer, zijn

fpade, zijn bijl, en zijn houweel
,

bij de Philiftijnen laten fcherpen : en ze

hadden maar vijlen vol kerven , om al dat boeregereedfchap de prikkels

(vos-pinnen) op te zetten. Wanneermen nu zoude ftrijden, had niemand

van al het volk zwaard of fpiets , als Saul enJonathan: en de bezetting der

Philiftijnen trok naarden doortogt te Michmas. De zaken dus ftaande ,
ge-

beurde het op een tijd , dat het hart van Jonathan , van een hooger geeft ge-

dreven, jeukte, om den vijand eens in ftilte te befpringen, en een gruwelij-

Eff 2 ke
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ke neep tegeven j waarom hij tot zijnen wapendrager zeide
:
Laat om tot

lm&^ Dog h>,gafhec z.,nen vader met te

ÊnrtSetvolkwifterooknietvantgeenfinsuicruk^^^^

SdouSaadm een gewifTe dood te lopen , m^^^

datéén enigeduizendzoudejagen, en twee tienduizend doen vlugten: en

SdehetwoordvanGodheeft.opgeenbevélvaneenveldheerbeh^^^^^^

XDedoortogtnu.doorwelkenJonathantot de bezem

rrmetteovertegaan,wastu{rchentweefteenrotfen,elkrneteenfcherp

rSesenSeneleheten.tennoordennaarMichmas. en ten zuiden naar

r^brToenzeide Tonathan totzijnen wapendrager;

Z h den Been ts geen verhindering om ons te helmden door veel of door

Z n . Deknegt bood zijndienft aanin alles, dat z.jnen heer behaagde.

Tonathan zeide ,
% ztdlen tot die mannen overgaan ,

en ons aan hun ontdek-

UmdienzedanzeggenMyfifi^^'^tot'wyhul^omenradk^^^^^

e tot hen met opfty^n. Maar zoze zeggen ,/lygt op ,
ztdlen -wy opkimmen,

ZZ ^neer hüjthen tnmze handgegeven en dat zal
-''«'-«;^fi^^f

«

van hunne dapperheid, ofvan hunne krewmoeèghe,d ^ezen. DoorGodde-

ufke ingeving was lonathan zekerlijk metzulk eenhe.ligen ijver aangedaan,

l eenTentLnLdenwildesHeere^^
"!/^"^T "'^^Z

Tn de Philiftijnen openbaarden , zeiden deze ;
Ztet de Hebreen zytt

uit de fehuilhoeken gekropen : en de bezettelingen antwoordden aan Jona-

than en zijnen wapendrager; Koomt by onsr^y zullen u dezaak doenweten.

Toenwashettijd, en Godts befluit aan het baren. Jonathan zeide tot zij-

nen wapendrager : Klim agter mij op , want de Heer heeft hen mde hand van

Jli-aël ee&ven En hij klom op handen en voeten, en zijn wapendragerhem

na- en buiten bedenken niet in het gezigt van den vijand om met met (le-

nen aegooit te worden, maar van een anderen kant langs een veel moe.je-

kerwee en mogelijk bij den duifter , daar de wagters fliepen. DePhiliftij-

nenhieropvielenvoorhetaangezigt van Jonathan, want het was al vijand

wat hij voor had, hij kon niet mistaften , en mogt vrij in het honderd toe-

kloppen : en zijn wapendrager floegze agter hem dood. Washetgetalklein,

het welke dat heldenpaar nedervelde , het was genoeg om een fchrik in de

Philiftijnen temaken, en gantfch Paleftina over eind te zetten. De krijgs-

held Tonathan ,boven duizenden te fteUen ,
overweldigde het erfVijandelijke

cebroedzel, gelijk een fiere leeuw,op grofwildgedierte van gloed en wraak

los gaande, t?gens een ontoegangkelijke hoogte opgeklautert ,
vanboven

fchielijk met eenen fprong in een dal neêr ploft , en in een.oogenblikin den

hoopomgrabbelt, en zijne vijanden aangrijpende fchend en fcheurt en af-

maakt, en niet ophoud, voor dat hij tot den buik toein het bloed plaft.

HET
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HET Vm. TAFEREEL.
E oogen van eenen mijzcn zijn in z ijn hoofd, maarde
oogen van ccmn zot zijn in de einden der aarde.

Twee fpreuken , die opzigt hebben op Samuël en op
Saul j want de een voert het gebod Gods uit, gelijk

een wakker dienaar vliegt op 't -wenken van zyn heer :

en de ander werpt het woord des Heeren agter zij-

nen rug.Een baldadige flaafwederftreeft zijn meefter:

waarom den gehoorzamen de kroon , en den weder-

fpannigen de roede , boven het hoofd hangt. De heldendaad van Jonathan

had het land , en de Philiftijnen , van onrfteltenis , door de fchudding Gods

,

doen beven, zoo dat zij van verbaaftheid met het zwaard in de vuift, op
eikanderen aanvielen. Op dien moorddreun der vijanden, quam Saul met
zijn volk ten ftrijd , en floeg de Philiftijnen op dien dag , van Michmas
aftot Ajalon toe. Voort zette Saul het rijk van Ifracl op een vaftcn voer,

en oorloogde regens Moab , Ammon , en Edom
, tegens de koningen van

Soba, en tegens de Philiftijnen j en waar hij zijn aanfchijn draaide, ftond

hij boven , en handelde heldhaftig. In het midden van die overwinningen

zcide Samuël tot Saul; de Heer heeft my gezonden, om n ten koning over

zyn volk Ijraël te zalven , hoor dan naar de Jtem der woorden des Hee-

ren. Alzo zegt de Heer der heirfcharen : Ik heb bezogt wat Amalek aan

Ijraël heeft gedaan , wat hy hem, uit Egypten optrekkende , op den weg

heeft geflelt. Ga nu , fla Amalek , verdelg alles wat hy heeft , en verfchoon

het niet ; dood ook den man en de vrouw , het kleine en zuigende kind,

den os en het klein vee, den kémel enden ézel. Dus luidde de Godfpraak.

En met die te verkondigen vergaarde Saul het volk , en monfterde te

Telaim tweehonderd en tien duizend man , en rukte daar mê voor de ftad

Amalek, en lagen in een dal gelegt hebbende, liet hij de Keniten weten,

om dat zij barmhertigheid aaniftaël , toen hij uit Egypten quam, hadden

gedaan, datze van de Amalekiten zouden vertrekken ,
opdat hij hen mede

niet wegruimde. Na hun vertrek floeg Saul Amalek , van Chavila tot

Sur vooraan Egypten ; en hij ving Agag den koning der Amalekiten leven-

dig, en doodde al het volk met het zwaard. Dog Saul en het volk ver-

fchoonden Agag, en het befte van de fchapen en de runderen, ook het

naafte daar aan, en de lammeren, en al wat goed was; en verdeden maar

alleen het veragtelijke , en het ondeugende. Door welke ongehoorzame

overtreding de Godheid was gehoont. Samucl , daar over bedroeft en ver-

gramt
, riep den gantfchen nagt tot den Heere , en kreeg de tijding

,

dat Saul zig een praalzuil, mogelijk van gedaante als een hand, had op-

geregt; waarop hij bij hem quam. En Saul zeide tot Samuël; //' heb het

woord des Heeren naagekomen. Samuël zeide; watisdandeflem van fcha-

pen en runderen in mijne ooren ? en beftrafte alzoo de openbare leugen. Saul,

die zijne overtreding
,
gehoorzaamheid noemde, lei defchuldop het volk

Goir onder
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onder fchijn van godsdienft , dat hen had gefpaart om den Heere te ofFeren.

Samuël gebood Saul te zwijgen, cn ontvouwde het géne de Heer te nagt

hadde gefproken. Is het niet zo , toen gij de kleinfte in uwe oogcn waart , dat

gybet hoofd derftammen IJracls zyt geworden , en dat de Heer u tot koning

over Ijracl heeft gezalft enii op de heirbaan gezonden , om de zondaars, de

Amalekiten, te beoorlogen, en tc verdoen ? Waarom hebt gij dan naar de

Jlem des Becren niet gehoon, maar zyt op den roof aangevallen , en hebt

quaad in de oogen des^Heercn gedaan ? Saul ftond hardnekkig zijn zonde

voor, en drong op het offeren. Maar Samud zeide , wil deHeer offerhan-

den? gehoorzaamheid is heter dan flogtoffer ,want wederjpannigheid is een

zonde van tovery , cn wederfireven is afgodendienfl. Om dat gij bet woord

des Heeren hebt verworpen, heeft Hytt van koning te wezen verworpen.Op

die rede quam Saul in fchijn ten inkeer , uit vrees voor fchande, en verlies van

het rijk, en fchoof de fchuld op het volk, verzoekende Samuël óm vergiffe-

nis, en dat hij met hem zoude gaan. Als Samuël dit weigerde, en zig om-

keerde om te gaan ,
greep Saul zijn mantelllip , en fcheurdeze. Samuël zei-

de ; de Heer heeft heden het koningkr ijk van JJraël van n afgefcheitrt , en dat

aan ttwen tiaafien , die beter is dan gij , gegeven. Ook liegt de Overwin-

ninge I/raëls niet , en het berouwt hem niet , om dat Hij geen menfch is om

berouw te hebben. Toen bekende Saul dat hij gezondigt had , en verzogt

Samuël dat hij hem wilde eeren voor de oudften van zijn volk, en voor.

Ifraël. Keer met n.y, zeide hij, en ik zal bidden. Samuël keerde, en Saul

bad. Toen zeide Sarauel; breng Agag den koning der Amalekiten bij my.

EnAgag gingluftig enruftig naar hem toe, zeggende; voorwaar de bit-

terhetd des doods is geweken. Maar Samuël zeide
;
Gelijk iiw zwaard de vrou-

wen van hare kinderen heeft berooft , zo zal uwe moeder onder de wijven van

hare kinderen berooft worden ; en hij hakte Agag voor het aangezigt des

Heeren te Gilgal aan ftukken. Aldus voerde Samuel het fcherpregt Gods
uit , het geen Saul , als een huichelaar

,
regens de Godfpraken en het gebod

des Heeren aan , niet had willen doen. Want het was in een Boek gefchre-

ven ; dat de Heer de gedagtenis van Amalek van onder den hemel zoude

uitdelgen. En het oorlog des Heeren zou tegens Amalek zijn , van geflagt

tot geflagt. Het uiterfte van Amalek zou tot verderf wezen. En
,
gedenk

Amalek , die God niet vreesde , cn met een Let-wel , vergeet het niet. De
Goddelijke wraak, vierhonderd jaren uitgeftelt, en langkzaam gelijk met

wollc voeten genadcrt zijnde , werd eindelijk gaande , en quam fheller dan

de wind, en de vleugels van den blixem, den godlozen te treffen. Een

loflijke daad van Gods propheet , die in de ooren der nakomelingen klinkt

,

en op de tongen leeft : en een fchaduw ftrekt van den Welgelukzaligen , die

de tedere kinderen der vijanden van Gods volk, uit moeders fchoot, en

van de borllen zal afrukken , en aan de fteenrotfen verpletteren.
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HET IX. TAFEREEL.

Ndien Samuël niet een goed menfchware geweeft,

hij zoude zig hebben verheugt over den onhebbelij-

ken navolger in het ftaatbewind , den koning , de
roede , die Ifraël zig door ongehoorzame begeerte

had op den hals gehaak, en dien de Heer in zijne

gramfchap had gegeven, en in zijne verbolgentheid

verwierp. Maar de vrome Man , gewoon te bidden

,

was met de zonde en het rampzalig lot vanSaul be-

gaan, enten uiterften bedroeft. Toen zeide de Heer tot hem met een be-

rifping (want de zonde lag aan de deur, en de bijl aan den wortel van den

boom) hoe lang bedryftgymm over Saul , wiens regering overljracl ik heb-

be afgekeurt ? Vul uiven horen met oli , en ga voort : Ik zal n zenden tot

Ifai, denBethlemyt, want ik heb een koning uit zyne zonen voor my uitge-

zien. Die zaakquam Samuël onverwagt voor, zoo dat hij zeide; hoe kan

ik gaan? nvant Saul zal het horen , en my doden. De Heer nam in een ogen-

blik door zijn bijzonder gebod die bekommering weg , en belaflte hem
(dewijl het gezag van een propheet alle offerhanden met haar toebehoren

wettig maakt) een koe-kalf te nemen , en te zeggen , dat hij den Heere zou-

de offeren , en dan Ifai op het flagtoffer nodigen , en de orde afwagten ,wien

hij zoude zalven. De oude Samuël haaftte zig met zijne ftramme beenen

,

en te Bethlehem komende , quamen de oudften van de ftad al bevende van

verbaaftheid hem te gemoet ; want zij meinden zeker dat 'er eenige onraad

was; en men vraagde hem , of zijne komft vrede was. Waar op hij zeide.

Vrede : ik ben gekomen om den Heere een offerhande te doen : heiligt u : en

hij heiligde Ifai en zijne zonen , en nodigde hen om den offermaaltijd bij

te wonen. Als zij inquamen ,
zag Samuel Eliab den eerftgeboren van Ifaï

aan , en zeide ftil bij zig zeiven , voorwaar deze is de gezalfde voor den

Heere ; want buiten openbaring , is een propheet zo onkundig van het aan-

ftaande, als een ander menfch. Maar door deinfpraak des Heeren werd hij

gewaar , dat de Heer naar het hart ziet , en hem had afgekeurt ; en dat de

menfch een rijzig man en de oogen aanfchouwt ; en te voren had de Heer

zodanig een koning gegeven, als het volk verdiende. Opifaïs ontbodtrad

Abinadab voorbij Samuel henen , en hij zeide, de Heer heeft dezen ook niet

verkoren. Daarna liet Ifai Samma voorbijgaan, en Samuel zeide, deze is

het mê niet. En zo dede Ifai tot den zevenden toe , en Samuël zeide

,

is'erniet onder ; maar zyn dit alle de jongelingen? Ifai zeide, de jongjte

is 'er nog overig, en weid de fehapcn. De ijverige Samuël wilde Gods ge-

bod geenfins uitftellen , en die zaak van zo groot een belang nog voor het

éten afdoen ; en zeide daarom , laat hem halen , want wij zullen in het rond

niet aanzitten , of hij zcd hier wezen. En aanftonds quam hij ,
roodagtig,

fchoon van oogen, en ruftig van opzigt, te voorfchijn. Toen zeide de

Heer; Sta op, zalf hem, want deze is het zelf. En Samuël nam den

Ggg 2 oli<
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olihoren, en zalfde hem in het midden zijner broederen : en de Geeft des

Heeren maakte David van dien dag af voorfpoedig. Samiiel een aanroe-

per van den naam des Heeren , tot heerlijkheid en tot deugd geboren

en geroepen, den raad Gods aldaar, als een doorlugtig uiteinde van zijn

geheiligt ampt , op den oever van zijn leven vervult hebbende , ftond daar-

na op , en ging naar Rama. Het is onzeker waar van daan de zalving der

koningen ,
bij geen wet geboden , den oirfprong hebbc genomen. Jotham,

Jerubbaals jongfte zoon, had in zijne verdigtrede van koningzaïven ge-

waagt; waarom het eeuwen tevoren bij het onbefnedcndom fchijnt gebrui-

kelijk o-eweeft te zijn. Op het voorbeeld der aartspriefteren , of liever door

het bijzonder gebod van den Hecre God aan Samiiél , werden de koningen

der Hebreen , om voorbeelden van Chriftus te zijn , met oli overgoten.

Saul wasgezalft uit een kruik, een aarden brofch vat, het geen deonbe-

ftendigheid van zijn koningkrijk aanwees j maar David uit een horen, een

vafte en duurzame ftof, die overvloed van genade en beftendigheid van

heerfchappij voorfpelde. Met die zalving quam op David de Geeft der

fterkte, voorzegging, en voorzigtigheid , om het volk Ifraels te koefte-

ren , te verzorgen , en te heelen , en als een voorganger en herder te lei-

den en te weiden , en grote dingen uit te voeren. Het gebalflèmd

hoofd van David was een bewijs, dat de Heer hem hadde uitgekorenj

en dat hij in fchaduwe voorbeeldde den Koning der Koningen , die van

eeuwigheid af, van den aanvang, van voor de oudheden der aarde aan,

met oli van vreugd boven zijne medegenoten was gezalft. David , toen wel

twintig jaren oud, en al een oorlogsman en een dapper held , werd van Ifai

de kleine genoemt , nietom dat hij onvolwaflen ofte klein van lighaam was,

maarde jongftgcboren onder zijne broederen. Deze fchapenhoeder van ag-

ter de fchapen opgekomen , werd in de tegenwoordigheid van Ifai en zijne

zonen , als zoo vele getuigen , tot een vorft Gods met de heilige oli gezalft,

nietom hetkoningknjk aanftonds aan te vaarden
, dewijl hij zig wederom

tot zijn vorig veewerk begaf, dat met de koningklijke waardigheid niet

overeen quam : maar de zalving gaf hem het regt , om Saul , als het tijd

was , in de regering te volgen , en Ifrael te beheerfchen. En Samuel had ze-

kerlijk wel bezorgt, dat die geheime inwijding bleef verborgen , om Sauls

gramfchap , wrok cn wraak , op den man naar het hart des hemels , en het

ftamhuis van Ifai, niet te wetten. Ondertuflchen had David, een jongman

in zijn kragt, zo eenvoudig zonder eenige pragt en praal ,of toejuiching,

handgeklap , of bazuingeklank , of purper , goud , en diamante ftralen

,

door de voorzienigheid des Heeren tot het rijk beroepen, overvloedigen tijd,

om zijn verkiezing te befpiegelen , cn zig als een herder der volken te be-

reiden , en te rijzen , als een opgaande zon , om zijn pad tc lopen.
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HET X. TAFEREEL*
Rootmoedigheiden Geloof.Verwaantheid en Trots-
heid twee deugden en twee ondeugden

, die als liet
en duifternis verfchillen, komen hier te voorfchimm een tweeftnjd van een paar kampvegters

, ongeli k
van aart die eikanderen in het gezigt treden, om
een voordeel af te zienj en welker weêrgd de zon

" - K^^.ycm^iW
aanfchouwde

,
en gene eeuwen vermeldden.

f u
' ^V^^^ ^

vegtperk is een dal, twee bergen verftrekken
fchouwftellaadjen

,
en de oorlogsfcharen van beide de legL der Ifraeliten

en Philiftipen 2,,n de toekijkers. Het fchijnt dat de Ph.liftijnen wiften
dat Saul fofte

, en dat er een geweldig getij van hartstogten
, als eenmaalltroom

,
m z.,n gemoed ging

, en daarom tegens Ifrael tenftrijd
vergaarden. Dog Saul en de mannen van Ifraël quamen ook in de wéér
en fteldenzjg tegens hen fchrap. Toen ging er een man uit. Goliath van
Gath, eenbafterd, een onwettige , een uit het midden, een reus, en een
voorvegtcr uit het leger der Phil.ftijnen, hoog zes elleneneen fpan met
een koperen helm op den kop, en een gefchubt pantfer van vijfduizend
fild<elen koper aan. en kopere fcheenharnalTen , en nog een koperen nek-
ichrldruffchen zijnefchouwders. De ftang van zijn fpietswas als een wevers
boom, met zeshonderd Tikkelen ijzer fcherp beflagen : gaande zijn fchilddra-
ger vooruit. Die zwaargeladen fpietfenier , een gruwelijk geweldi>> groot
gedrogt, ftond, en nep de flagordens van Ifraël toe: Waarom tnkt zü uitom u ten oorlog toe te ruften ? ben ik niet een Pbiliftyn , en gij kne.tm van
i>aul? KtcjLmmanuit, dietotmy afkome ; en indien bj temtsnij opmag:
enmyvcrjla, zullenivyuwe knegtenzyn: mnar zoikhemoverweldmen
nedervclle zult gij ons dienen. De grofgefpierde blafkaak, ftout op zijn
onbefuisde kragt, daagde iemand die wilde in lijfgevegt uit , om den oor-
log quanfuis met minder fchade en meerder vrugt te beflegten : meinen-
de

,
met de flagorden van God vorder te honen , Ifraël te verbluf-

ten en te overfnorken
, en dat niemand de kans met hem zoude dur-

ven wagen. Hij volhardde, 's morgens en's avonds
, veertig dagen langm het uitdagen en honen: gelijk een ftootfe ft.er al bulkende de hoornen

in de lugt fteekt
, het zand opkrabt , en in den wind agter uit flaat. Waar

over Saul en gantfch Ifraël zeer verfchrikten : want wie zou zig tegen zulk
een wreker van een Philiftijn verzetten, diein deneêrlaagvaneen énig man,
as het hem gelukte, den ftaat der Hebreen te pletter klonk Opdien tijd,
als de legers wederzijdfch in beweging waren , was David van zijn vader

<den ouden Ifai
, uit Bethlehem

, tot zijne drij oudfte broeders geko-
men

, daar hij hoorde Goliath fnorken. Voort fprakraen , dat de ko-
ning, aan den man die den uitdager verfloeg

, zijne dogter met over-
groote fchenkaadjen van rijkdom zoude geven , en zijn ftamhuis in Ifraël met
voorregtenvan vrijheid veréren. David den prijs verftaan hebbende, zei-

Hhh dei
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dej Wat is deze gevoorhuidde Philipjn, dat hy de flagordem van den Ie-

vendigen God zoude honen} Want verdroeg Saul dien Hoon ,leedt Ifraël die

fmaad, het pafte David niet, om de zalving, zulk een tergend uiteifchen

,

en verwaten verwijt te dulden. Had die Harpenaar den boozen geeft

van Saul door den klank zijner Ibaren getemt ,
hij zou dien onbefneden

fchendbrok ook wel te onderbrengen. Als Eliab , de oudfte broeder van

David, dat vernam, fpalkte hij zijn neus van toren op, en verdraaide de

deugd : maar David verdadigde zijne zuiverheid met een woord. Voort

werd Davids rede bij Saul gebrogt , en hij ontboden zijnde zeide tot Saul •

datgeen menfch den moed verlieze : uw knegt zal met den Phili/lijn vegten.

Saul zeide, gij zyt een jongman , en hy is een oorlogsman van zynejetigt

af. David weder; uw knegt verfloeg een leeuw en een béér^ die de kudde

beroofden en zo zal bet dien Pbilijlyn gaan. De Heer, die my van den

leeuw en van den béér heeft gered, zal my uit zyne hand rukken. Saul

zeide j Ga, deHeer zy met ti en hij dede hem zijn kleed , zijn koperen helm,

en zijn pantfer aan. David gordde zijn zwaard over de kleren : maar hij zulx

ongewoon zeide j ik kan zo niet gaan , en lei al dat tuig af. En hij , die zijne

radde leden hadgeoeffent, om, trots den gezwindften Benjamijt op een

hair gewis te flingeren , nam zijn ftaf, zogt vijf gladde ftenen uit de beek

uit, en ftakze in de herders tafch , en met zijnflinger in de hand ftapte hij

naar den Philiftijn. Goliath ook naderende, en David ziende, veragtte het

ongelijk gewéér, en zijne jeugt, en fchoonheid , en graauwde hem toej

Ben ik een bond, dat je met (lokken by me komt, en hij vloekre David al

dreigende bij zijne goden. David antwoordde • Gij komt tot my met z'Waard

en jpiets en fcbild, maar ik koomtot u in den naam van den Hecre der heir-

fcbaren, den Godder flagordenenvan Ifra'él. Dien hebt gij gchoont ,enDie

zal nop dezen dag , met wegneming vanuw hoofd, in myneband beklemmen.

Want al had de Philiftijn in de kloven der aarde gekropen , of door de

lugt in de ftarren gevlogen , hij moeft 'er kleven. Een Magtige Magtiger , de

God van Ifrael,was hem tegen. Als nu de kampioenen op het flagveld eikan-

deren naderden , liep de onverfaagde David den reus te gemoet , (dog bleef

uit zijn flag-arm) en ftak zijn hand in de tafch , vatte een fteen , en flingerende

meteen fnor, trofden Philiftijn vlak voor den kop, dat het harffebekken

kraakte', en de kai in zijn voorhoofd zonk , en hij verduizeld met de troni

voorover op de aarde viel. David, wiens leven boven dreef, fchoot toe,

rukte het zwaard van den landplaager uit,floeg hem dood, en haktehem den

kop af, dat de reutelende bloedplas , uit de lillende ftrot gutzende , het opge-

ftovc zand vandenonbefchofcenfchoft affpoelde. Waar op een veldgefchrei

bij de Philiftijnen ontftond , en een gejuich bij de Ifraëliten , dat de bergen

loeiden ,de bofTchen fchuddcn , en de dalen wijd en zijd wedergalmden , met

een naklank in het gewelf van beide kerken tot aan de einden der eeuwen.

HET
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HET XI. TAFEREEL.
E gramfchap vaii een koning is als het brullen van
een jongen leeuw: en hoe de toren van een man de
geregtigheid Gods niet werkt,enhoe de onnozelheid
deuitkomft van die korte razernij met een beklaag
hjk einde elendig bezuurt, blijkt in den handel van
den zoon van Kis, die als een hond , van de keten
iosgeborften

, op den fteen beet , en op den worper
.

. ..
met zag; en een verwaten moordrol fpelende, de

hitte van zijne opbobbelende wraak in het bloed van heilige onfchuldieen
koelde. De groote mannen, doorlugtige helden, en geluklcige verftanden
worden altijt van de nijd begrimt ; en daarom ftaken de deugden van David
Saulm deoogen,zoodathij het opgaande ligt der heerlijkheid van denzoon
van Ifai met verdragen konde, Davids zegen was Sauls vrees. De vreugd van
zang en fpel

,
door de reiën van het vrouwentimmer bij beurten over de

tienduizendige overwinning, David ter eere toegejuicht
, maakte'Saul zoo

krankzinnig
,
dat hij hem met de fpiets aan den wand meinde te hegten En

toen hem die worp mifte, plaagde hij David met hem weg te zenden
'

een
overften te maken, en honderd voorhuiden van Philiftijnen tot een bruid-
fchat af te vorderen. Hij wift, wat gunft het volk David toedroeg, en dat
yoorzigtigheid en voorfpoedhem beftuurden , en hij naamhaftig in dapper-
heid bovenalle helden uitftak. Hierom wilde hij hem doden; do» door
de voorfpraak vanJonathan wat bedaart , zwoer hij , dat het niet zoude ge-
fchieden. Als David van het hofwas, ontftond'erwederom een krijg, waarm hij een groten veldflag won. Om welke overwinning , de wispelturige
enmeinédigeSaul, weêr door den boozen geeft van afgunft bereden, hem
andermaal aan den wand poogde te fpietfen : dogDavid ontweek ,en vlugte
bij nagt. Saul liet Davids huis bezetten , om hem bij den dag re doden , maar
Michol liet haar egtgenoot door eenvenfter neer, zoodat hij ontfnapte. Dus
quam hijbijSamuëlte Rama,en ging met den hoofdpropheet, en zij bleven
teNajoth, het huis der leringe. Op de aankomft van Saul aldaar, dié ook
aan het propheteren geraakte , en mogelijk daar door om geen David dogr,
nam David, bewuft van Sauls opzet , de vlugt, en quam bij Jonathan,
die niet geloofde, dat Davids dood bij Saul vaft ftond. Men beibotdan,
dat Jonathan zijn vader Saul zoude ondertaften, of hetquaad ten vollen
David boven het hoofd hing , en zulxmethet fchieten van pijlen onfaalbaar
te kennen geven; het welk de halsvriend Jonathan getrouwelijk naquam.
David van Saul, gelijk een veldhoen op de bergen, nagejaagt, quam te
Nob bij den priefter Achimelech , en bediende zig uit hogen nood van de
toonbroden. Op dien tijd was Doeg , eenEdomijt, de oppcrfte van Sauls
vehoeders aldaar. De ongewapende David nam Goliaths zwaard van Achi-
melech mê; een blijk dat hij fterk en kloek was, en manrijpe jaren had-
de om het weêrgalooze lemmer te voeren : en van Saul voortvlugtende, be-
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caf 7> bij Achies denkoning van Gath. Dog zijn gevaar daar bemerken-

de ,
fpeelde de rol van een dollen zot , die mêdogendheid en geen ftraf ver-

diende, en raakte op die wijze weg ,
enquaminde fpelónk Adullam, al-

waar zijn vaderlijk huis, envericge menfchen, omtrent vierhonderd
, rot

hemafquamen, en hij werd hun prins. Wijders verzogt David verblijf voor

zijn vader en moeder bij den koning Moab te Mitfpeh , tot dat hij wifte wat

God met hem vool-had. Toen zei de propheet Gad tot hem; blijf niet in

de fterkte , vertrek mar het Icmdjtida / waar op David ging, en quam in het

woud Chareth. Saul horende , dat David met zijn manfchap was bekent ge-

worden, zat op een heuvel onder hetgeboomte te Rama, fpietsvaardigom
altijt quaad te doen ,

zeggende tot zijne omftaande knegten : Hoort tog

gij zomn van Jcmtni ! zal de zoon van I/aï aan u allen akkers en ivynbcrgett

geven, en u overflcn van duizenden en honderden maken? dat gij u tegens

my hebt verbonden , en niemand openbaart het my , ofte bekreunt zig mijner,

dat mijn zoon met den zoon van Ifaï in heimelijk ver(land is getreden , en mij-

nenknegt heden tot een lagenlegger tegens my heeft opgewekt. Doeg een be-

rokkenaar van verderf, antwoordde : Ik zag den zoon van IJdi te Nob by

Acbimclech komen , die den Heere voor he:i. vraagde , en hem reiskojlen en het

zwaardvan Goliath gaf. Saul dol opvliegende , om dat hij David , daar hij

het op had gemunt, niet konde krijgen , liet Achimelech , en het gantfche

huis van zijn vader , en de priefters teNob halen, en zeide ; Hoort nugij zoon

van Achitub ,waarom hebt gj tegens my een vloekverwantjchap ondernomen,

gy en de zoon van Ifaï, met brood en zwaard te geven , en God te vragen, en

tegensmy op te(laan , en lagen te leggen tot nu toe ? Achimelech antwoordde

:

Wie is onder uwe knegten getrouw gelijk David, de fchoonzoon van den ko-

})ing, gaande tot tnve gehoorzaamheid, en heerlijk in uw buis? Heb ik he-

den hesbonnen voor hem God te vragen ? dat zij verre van my : de koning leg-

ge zijn knegt, ofmyn vaders buis , zulx niet te lafl ; want uw knegt heeft van

dit alles nietgeweten, klein ofgroot. Saul in zijn boze drift voorthollende,

zeide ; Achimelechgij zult den doodjïerven ,gij ,en aluws vaders bms. Voorts

brak hij alle ontzag den nek , zonder op godsdienft naam en faam , ofop eer

en koningklijken ftaat te paflen , en gebood de lopers , de priefters te doden,

om dat zij het met David hadden gehouden , zijn vlugt geweten, en het niet

ontdekt. Maar de knegten des konings wilden hunne handen aan de priefters

des Heeren nietflaan : dat aanmerkelijk is
, op dat die moordvlak op geen

Ifraelijt zoude kleven. Toen geboot de koning Doeg , zich om te wenden

en op de priefters aan te vallen. Doeg , een Edomijt , zwanger van Efaus aart

tegens Jakobs erfdeel , keerde zig om , viel op de priefters aan , en floegop

dien dag vijfen tagtentig mannen, die den linnen lijfrok droegen.dood.Daar

lagen de dienaars des Heeren , de priefters Gods , die niet hadden misdaan,

inhun bloed gewentelt , dat den Hemel aanfchreide , en om wraak riep over

de heiligfchennis , en onmenfchelijke woede van Ifraöls dwingeland , wiens

euveldaad nog blixemt en dondert inde oogen enooren der nakomelingen.
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HET XII. TAFEREEL.
Et is een groote deugd goed te doen, alsmen qiiaad
kan doen. Met die genadegifte praalde de dégelij-
ke vorft David al vroeg, gelijk een heldere ftar aan
den hemel van de wet der befnijdenis. Want hij , van
Saul voor een rijxfchender verklaart, brogt het oe-
menebeft geen fchade , maar voordeel toe: en alle

igevaar vergetende, en voor zijne ftamgenoten be-
- - 'kommert , ftond de liefde tot het volk en het vader-

land in zijn hart boven. David oorloogde onder God , niet doende als door
Gods laft, en was met een dubbelen dienft van den propheet Gad , en van
den priefter Abjathar gefterkt. Wanneer de Philiftijnen Kehila beftreden

,

floeghij hen op Gods bevél, en verlofte de inwoonders van die ftad!
Als Saul de tijding kreeg dat David te Kehila was , ontbood hij al zijn volk
ten ftryd op

, meinende David , als een openbaren vijand, in die vafte plaats
te beknellen. Maar deze het quaad van Saul tegens zig bemerkende , vraao--

de den HeercofSaul zoude afkomen, en ofde burgers hem zouden over-
geven, enzulx (te weten, indien hij bleeef) door de Godfpraak verftaan-
de, ging ftil van daar met omtrent zeshonderd man. Saul dat hoorende,
trok niet uit. De omzwervende David onthielt zig in de woeftijn Ziph ,nu
in fterkten, dan op het nevelagtig gebergte, dan in boflchaadje, en aldaar
quam Jonathan hem bezoeken, en in God verfterken

, voorfpellende zijn
koningdom. Dus maakten zij beide voor de derdemaal verbond. De trou-
weloozeZiphijten,door het verfchrikkelijk voorbeeld vanNob, met het
gemoed van hun bloed vervreemt, verklikten Davids verblijf bij hen aan
SaulteGibea, zeggende j koom jpoedignaar im-wdbcbaagmaf, betisoti-

zcpligt hem in dc banddes konings over te leveren. Saul zegende hunne barm-
hartigheid

, die van de goddeloozen wreed is ; en belaftte hen henen te gaan

,

de baan klaarte maaken, en Davids loop naa te fporen, en van wien en
waar hij was gezien , en alle fchuilhoeken te doorfnufFelen , en hem dan ken-
nis te geven. David nu van dc fteenrots afgegaan was in de woeftijn Maön

,

alwaar Saul hem aan de éne zijde van den berg vervolgde, en hij aan de an-
dere zijde vlugtte , en haaft maakteom weg te komen ; want Saul kreeghem
in het naauw. In dat gewrigt van zaken

, quam 'er in allerijl een aangevlo-
gen, en Saul zeggen i haajlu, enkoom, -want de Pbilijlijven zijn in het

land gevallen : waar op Saul aanftonds David verliet , en trok den Phili-

ftijnen tegen. Dat was een wonderbare verloffing van God , die zijnen

gunftgenoot in énen oogenblik de kaken van de dood ontrukte. David
in de ruimte geftelt, begaf zig in de bolwerken van Engedi. Maar als Saul
den Philiftijnen had agter her gezeten , werd hem geboodfchapt , waar Da-
vid zig onthielt. Vliegend nam hij toen drie duizend uitgelezen mannen
Uit gantfch Ifraël , en ging voort om hem en zijn manfchap , boven op de
rotfen van de fteengeiten

, op te zoeken. Dus quam hij tot de fchaapskooien

lii aan
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aan den weg, in een fpelonk, om zijne voeten te dekken, waar in Da-

vid zio ter zijden met zijne mannen had verborgen. Toen zeiden de man-

nen Davids tot hem : nu is de tijdgeboren , dat de Heer uwen vijandin tiwe

hand eeeft , doe hem dat goed ism wwe ogen. David ftond op
,
en fneed een

nip van Sauls krijgsmantel behendig ftilaf, enzeerontfteltmet hartklopping

zeide hij tot zijne mannen : de Heer verhoede het , dat ik mijne handen aan

den o-ezalfden des Hecren zoude flaan ; en beteugelde hunne oplopendheid

,

datze op Saul niet aanvielen. Ondertuffchen ging Saul uit de fpelonk den weg

op En David voort volgende ,
riep hem agter na

,
mijn heer koning. Saul

fnordc het hooft om, en David üoeg zijn aangezigt ter aarde en boog zig

neder, zeggende tot Saul 5 Waarom litijlert gij naar de morden der nienjchen,

die zessen, zie David zoektuw qiuiad. Ziejieden hebben uwe ogen gezien , dat

de Heer uin m ijne hand in defpelonk hadovergegeven , en men fprak vantt

te doden, en zij verfehoonden u: want ik zeide i ik zal mijn hand aan mij-

nen heer niet leggen , om dat hij de gezalfde des Heerenis. Enzie daar mijn

vader , ja zieden zoom vamiwen mantel inmijne hand, want in het afjnijden

van uwen mantelboord heb ik n niet gedood 'Beken dan en zie , dat 'er in mij-

ne hand geen quaad of vergrijping is , zo dat ik tegens u niet heb gezondigt

,

en matans jaagt gij mijne ziel om haar te vangen. David zo onverwagt uit

de fpelonk te voorfchijn gekomen, fcheen uit de lugt gevallen ; en zijn

rondborftige rede , met een zigtbaar teken van zagtmoedig weldoen bc-

kragtigt, hielt Saul ftaan, maakte hem opgetogen, fchoof de fchuld op

vaHche aanbrengers ,
overtuigde zijn boos geweten , en verweet hem^ zedig

zijne quaadaartdigheid; dog (lilde de gramfchap , ftuitte de vervolging, en

verkeerde de roede in baKfem. De Heer wilde David niet door een dood-

fla<^ tot het koningkrijk brengen, maar te regter tijd, met zijne hand van

heerlijkheid en waarheid en regtvaardigheid verhogen , en op den troon van

Ifraël-zetten. En David , van een bezadigd verheven en koningklijk gemoed,

is door die daad niet alleen boven de grootfte helden te ftcUen, maar als

een voorligt voor alle koningen aan te merken, dewijl hij door God zig

zeiven meefter, de genade over de wraak in zijn ziel dede heerlchen, en

het leven van Saul, die hem naar het leven ftond, fpaarde, wanneer hij

hem in zijn magt had, en zijn volk belette, het koningklijke lighaam,

door de zalving geheiligt , te fchenden of te ontwijden. De uitkomft

van deze gefchiedenis is een trooft voor alle regtvaardige vervolgden ,
ge-

plaagden , cn verdrukten , en toont dat God uit benaauwdheid verlolfing,

uit duifternis ligt , en uit de dood het leven kan voortbrengen.

HET
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HET XIIL TAFEREEL,

Erfland en milddadigheid
, zijn als twee ligten inhec

menfchelijke leven : want het eene vind heilzame
middelen in nood uit, en de andere maakt ruimte
van weg voor het aangezigt der grootcn. En zulx
blijkt in een vrouw, die de woede van een verbol-

gen held , met neêrflag bloed en moord gelijk eea
leeuw aanbruUende

, door hare voorzigtigheid en
onderworpenheid tot reden brogt.en dede bedaren.

David het ongeftuimige gemoed van Saul kennende, voornamentlijk als

de booze geefthem gaande maakte, vertoefde niet lang op eene plaats, maar
ging naar de woeftijn Paran. In een gedeelte van dc zelve te Maön woonde
een Nabal , wiens bedrijfwas op Carmel , een anderen berg als die ver-

maarde in den ftam Afer , aan de zee gelegen, waarvan in deSchrift onder

de toppen des aardrijks word gewaagt. Deze man was zeer groot (rijk en
magtig) hij had drie duizend fchapen , en duizend geiten ; maar was, naar

luid van zijn naam , een qua dwaas en een volilagenzot, een hard en onge-

maklijk man, een ontaartde nakomeling van den vromen Caleb: en zijne

egtgenote was Abigail , een verftandige en overfchoone vrouw. David in

zijne woeftijnfche omzwerving om levensmiddelen verlegen , en hoorende

dat Nabal bézig was met fchapefcheren , het geen zelden zonder een vro-

lijken maaltijd gefchiedde, zond tien jongelingen naar dien wclvarenden toe,

om hem van zijnentwegen te groeten , en alle heil toe te wenfchen , en té

zeggen : Ik heb geboort dat gij jcheerdcrs hebt ; cn zo lang uwe herders by

ons zyn gewecjl , zyn zy niet verjhmad,cn hebben niet vermijt. Vraag er uvie

knapen naar , en zy zullen het u zeggen. Laat dan de jongelingen
, op een

goeden daggekomen, genade in tme oogen vinden. Geeftogaanuweknegfcn,

en aan tmenzoon David, hetgene tmehand vind. Deboodfchap aldus ge-

daan zijnde, antwoordde Nabal de vrek: Wie is David, en wie is de zoon

van IJaï? Daar zyn thans zoo véle knegten ,d!e zig van hunne heeren af-

jebeiiren : zoude ikmyn brood, niyn water, cnniyn vleefihvoormynejcheer-

ders geflagt, wegnemen , en aan menjchen geven die ik niet ken, nogte weet

waarze van daan zijn ? Met dat vragende antwoord van veragting , vol

wrede en bittere woorden , ftrijdende regens de verpligting ,
tegens de

menfchelijkheid , en tegens de Wet , hoonde Nabal zijnen grooten ftamge-

noot, en fchold den geheiligdenDavid voor een muiteling, en een afvalli-

gen van Saul uit. Zo ras was Nabals redenlooze rede David niet gebood*

Ichapt, of de gal liep hem van gramfchap over: en voort roepende, ?fw-
pen, te wapen, gebood hij omtrent vierhonderd man het zwaard aan te

gorden, gelijk hij ook zijn zwaard aangordde , en uittrok. Een verzien-

de knegt van Nabal zeide tegens Abigail : David heeft boden tot onzen heer

gezonden , omhem te zegenen , en hy is tegens hen uitgevaren : en die mannen

waren ons zeer goed, zonder finaad ofverlies , en dag en nagt tot een muur,
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tmmwldgcdkrte, rovers, mPInhflynen. Z,c m -wat u te doen ftaat

,

S ltqmadn ten vollen over onzcnheeren^^^^

IZL ndcugd, dm mm mei mog aanspreken. Daarop nam Ah.gail met-

ter aaft twehonderd broden , twee flefl-chen w.,n ,
v,,f toebere.de fchapen

V f maten s^erooft korcr., honderd troflchen roz.jnen
.
en tweehonderd

Smpen v^geo.enleided.tallesop ezels,latende hare knapen vooru.t gaan

envXende^elveopeenezel, zonder weten van haar man. Z,,enDav,d

^.r V fne mannen quamen elkander in het verborgen van een berg te ge-

Te 'DaXhad'gezegt : Tc vergeefs heb ah.at deze m de ^oejtyn

heeft behouden, enhy heeft my^uaadvoorgoed vergolden : en ook een z-waren

eed gedaan , tndien hy hem van al dat aan den wandpf
(waarfcli.,nl.jkft al

het manncliikeVoï /x; morgenligt zoude overlaten. Als Ab.gail David zag,

fteeo zij gezwindvanden ezel, boog zig ter aarde , en viel voor z.jne voe-

ten
"
zee^ende : Och myn heer! de misdaad zy op my : hoor tme dienares

(weken Myn heer It'elle zyn hart niet op mal, een onnut man wiens

Lm is als zijn daad : ik uwe dienares heb de boden van myn heer met

irezien. En nu myn heer, zo waaragtig als de Heer en uwe ziel leeft
,
de

Heer heeft tl belet tn bloed te komen, en dat uwe hand u zoude verMen : dat

mtM Nabal uwe vyanden worden , die tegens myn heer quaad zoeken.

Laat dan dezen zegen,welke uwe dienares mynenheer toebrengt, aan de jon-

celmendieu volgen gc^^even worden. Ailieve verchoondevergrypingvan

Ledienares, want de Heer zal mynenheer zekerlyk een beftendighms ma-

ken om dat mijn heer de oorlogen des Heeren voert en geen quaad ooit in «

is gevonden. Als iemand uwe ziele zoekt, zal de ziel van myn heer m het bon-

dchedes levens by den Heere uwen God zyn gebonden, en de ziel van uwe

vJnden^alHij uit het midden der holte van den flinger flmgeren. En wan-

neer dcHeer naar zijn woord u tot een voorganger over Ijraelgebiedt, zo zal

dit mijn heer tot geen wankeling of hartzeer zm , dat hii zonder oorzaak

bloed hébbevergtten, of zijne hand zig verlofl. En als de Heer mipi heer

aoed doedt, zult gij tiwe dienares indagtig mzm David
,
door de

rede van die bevallige Schoonheid , daar de deugd uit ftraalde
,
in de ziel

ceraakt, zegende den Heere denGod Ifracls, zegende Abigail en hare be-

fcheidenheid, en bekende met een eed, datde Heer hem van quaaddoen

had weerhouden: nam voorts hetgcfchenkaan, en liet haar met vrede ver-

trekken Deze Abigaïl, met een heldinnegeeft begaaft, was de kroon

voor haren onwaerdigen man. hare waardij ging de robijnen verre te bo-

ven, fterkte en heed.jkheid was hare kleding: zij dede haren mond open

met wijsheid, en de vrede vloeide uit hare lippen. Al is nu de li)kafch van

diedoorlugtigfte vronw, na zo véle eeuwen, door den wmd aan dunne

lugt verftoven, Abigaïl echter blijft leven.

HET
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MET XIV. TAFEREEL.

' begraven

Etnand dieden Heere God afvalt, en aan den Afgrond
hulp zoekt, heeft een hart dat ondeugende geda»-
ten fmeed. In die zonde verviel de eerfte koning van
Ifraël, door den knaagworm van zijn gewiflè, door
den fchrik van zijne vijanden , en door zijn verwa-
ten ongeloof : waar door hij de heerlijke ftralen van
een gezalfden des Heeren moedwillig , en van zelfs

Ll nederleide. Men leeft vooraf, dat Samuël doot was en
waar door dè zonde tegens de Waarheid , en regens de natuurwet

wordt aangewezen , dat men den geftorven propheet Gods door geen to-

verkunft kon doen boven komen.Ook had Godde duivels konftenaars , dc'

waarzeggers ,en de doden te vragen
, op doodftrafverboden ; want de regt-

vaardige gaat in vrede in, en ruft op zijn flaapftede. Volgens dien zin had
Saul, in het begin van zijne regering , toen hij nog beter was, en mogelijk

door Samuds raad,dewaarzeggers en toveraars uit het land weggedaan. Als

nu het leger der Philiftijnen te Sunem lag , en de heirkragt van Ifraël op Gil-

boa ftond , het éne ten noorden en de andere ten zuiden , daar het dal IC-

reël tuflchen beiden was , overzag Saul het heir der vijanden , en verfchrik-

te zo, dat hemhet hart in het lijfbeefde.Waar op Saul den Heere vraagde,maar

waarlijk met geen hart. Hij kreeg ook geen antwoord, nogte door dromen,

nogce door den Urim , nogte door de propheten. Hij dan de poort des he-

mels gedoten vindende begafzigaanftonds naar de deur van dc hel , die al-*

tijtopenftaat; zeggende tot zijne knegten; zoekt mij een waarzcg/ler op,

dat ik tot haarga , en onderzoeke ivat 'er nodig zijgedaan. Deze zeiden hem,

dat 'er te Endor een ivaarzcgfler was. Toen trok Saul andere klederen aan

,

om onbekent te wezen , en ging met twee mannen in den nagt bij het wijf,

willende datzy door den waarzeggenden geejl hem voorzeggen, endoen opko-

men zou dien hy haar zou zeggen. De heks zeide
; ^e weet immers dat Saul de

waarzeggers en toveraars uit dit land heeft uitgerooit , waarom Jlelt gij dan

een Jlrik voor mijne ziel tot de dood'? Zy fprak als ofze Saul niet kende , dat

niet waarfchijnelijk is ,om dat hij van zijn fchouder en opwaart hoger was dan

al het volk. En Saul zwoer, dat haarom die zaak geen quaad zoude gefchie-

den. De kolrijdfter , gewoon bij een nare toverlamp in den knikkebollcnden

nagt , de duizend-konftenaars , ftokebranden , bloedraden , aartsverklik-

kers en zielmoorders , uit den afgrond te dagvaarden , was vliegende ge-

reed , en vraagde , wien zij hem zoude doen opkomen ? Hij toen eifchte Sa-

muël , menende , zo het fchijnt , dat de geeft van Samuël ,hem ten gevallen,

kondc opgeroepen worden ; waarom hij geen nagtgefpens , maar Samuël

zelfs wachtte , die voorhenen goed doende , zijnen hogen nood te hulp zou-

de komen. Een wonderbare verandering ! Saul had naar den levenden Sa-

muël op Gods gebod niet geluiftert , en wilde tegens den wil des Heeren den

doden horen. Zo ras de fpookmaakfter Samuël zag ,
gafze een groten

K k k fchreeuw,
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fchreeuw , enzeidetotSaul,w^7rtro7«W/^wj bedrogen? wantgyzytSmtl:

als ofec zulx toen eerft, door hare prevelkonft, uit de zwarte fchimmen

wift De koning zeide, vrees niet ; maar wat zieje? de nikkerjaagfter ant-

woordde • ik ziegoden uit de aarde opkomen. Waar uit blijkt dat de toveres

en Saul in geen één vertrek waren toen de geeft verfcheen ; en dat zij den

naargebootften Samucl volgens haar zeggen zag, dien hij ftrax daarna

hoorde- want hij vraagde haar naar zijne gedaante : en zij zeide dat'er een

oud-man met een mantel om opquam: in welk prophetifch gewaad, zij

den Rechter Samucl , buiten twijfel , als hij jaarlijx door de fteden ging , wel

hado-ezknengekent. Toen Saul zig inbeeldde dat het Samucl was, boog

hij z^n aangezigt met eerbiedigheid ter aarde , als of hij den doden , onver-

biddedelijk^'in zijn leven ,
honig om den mond wilde ftrijken. De geeft

,

hier Samuël genoemt, op het fchijnfchone valfch gefpitft met leugen en

waarheit onder een te mengen, begon voorbarig met een logen te klagen,

dat Saul hemontrufttc; en verhaaldebekende dingen, met een voorfpelling

uit fchrandcrc giffingen regens morgen , een toekomenden en onbepaaldea

tijd van jammer en elende. Maar de ziel van den waren Samuël kon door

"ene bezweringen geftuit worden : en geen duiveljaagfter heeft magtover

de zielen der heiligen. Ook moeft Samuëls ziel , indienze quam , uit den he-

mel nederdalen , en niet uit de aarde opkomen. En was het Samuël ge-

weeft; hij zoude niet alleen van Amalek hebben gerept, maar Saul als een

overtreder , een verbondbreker , een prieftermoordenaar , en een heivrager

door debu'ikfprekers , hebben beftraft. Het wijkt van het geloof af te den-

ken, dat de Heer, die Saul hadde geweigert door priefters , propheten en

dromen te antwoorden , hem naar de wijze van den afgrond door een doden

zoude toefpreken. De Schrift noemt het verfchijnfel Samuël , niet om dat

hij het was , maar omdat het mogelijk zo fcheen; en zij houd veeltijds die

manier van zeggen: als ; drie mannen by Abraham, een man metjacob wor-

fielende, Pharaös korenairen en koeien, Hananja eenpropheet , en vele go-

den: niet datze alle zoodanige zijn, maar datmen het gelooft , ofte zoo

fpreekt. Niemand denke dat het nagtgebroedfel fchrikhebbe om den naam

desHeeren te noemen ; de duivelbanners zelfs weten zig daar van te bedie-

nen: maar voor het geloof door den Heerejefus in God, fidderen zij alle.

En dewijl in ditgantfche Hoofddeel, van Saul en het tpverwijf, en niet een

woordvanGods wil word gewaagt, is het een kragtige bewijsrede, dat

dit werk van denHeere niet is voortgekomen; maar dat het kunftenarij

vanher rijk der duiftcrnis, door het bedriegclijkewiggelwijf, zij geweeft.

Het zeggen nuvanJefusSii ach, dat Samuël na zijn dood nog zoude heb-

ben geprophctcert , is verwerpelijk, om dat hij geen geregelt fchrijver is

,

no'^te zijn werk in de Hebrecuwfchc Rol der Heilige Schriften ingekaft.

DogSauls afval vanGod tot toverzonde ftaat aangetekent; en hem, die

zulk een gruwclftuk beftond , moeft de fcepter uit de hand en de kroon van

het hoofd vallen, en hij zelf ineen afgrond van elende nederftorten.

HET
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HET XV. TAFEREEL*
Iet tegenftaande dat David in alle zijne ondernemin-
gen voorfpoedig was , evenwel zwerfde hij ballino'

's lands
,
met een tedere zugt voor den ballaft zijner

twe wijven, Abigail de Carmelitin , en Achinoam
de lizreëlitifche

, aangedaan ; mistrouwende Sauls
wraakzugtig gemoed , dat door het minfte windje
van agterdogt aangeblazen , als een ijflijk onwéér
fchielijk op konrteken. Hierom begaf hij zig met

izijne bedgenoten , en omtrent zeshonderd mannen , bij Achis den konin»
teGath, dien hij zo wel wift te behagen, dat de milddadige vorft hein
Ziklag tot een woning gaf. Waar uit David, als uit een vrijburg en roof-
neft, buit maakte, en de Gefuriten , de Girziten , en de Amalekiten, die
volgens Gods gebod moeften verdelgt, en van welke het beloofde 'land
moeft gefchuimt worden, overviel, en de mannen, en vrouwen dood-
floeg , zonder iemand te verfchonen , om geen tijding van zijn doen ten
hove te brengen. Voorts nam hij de fchapen, de runderen , de ezelen, de
kemelen , en de klederen weg; en bij Achis komende, ofom te verhalen
wat hij had uitgevoert,oftc om hem van den roofmede te deilen, maakte
hij dien vorft wijs al wat hij wilde, die zulx en nog meer daar toe geloofde.
En dewijl de Philiftijnen op dien tijd ten oorlog tegcnslfraël vergaarden, be-
loofde Achis aan David, dat hij hem en zijne mannen mête veld zoude ne-
men, en hem altijt tot zijn hooftiwagter ftellen. Maar als Achis bij de hon-
derden en duizenden der Philiftijnen met David en zijne Hebreeuwen in

den agtertogt opquam,ftak David aanftonds den Philiftijnfche vorften zo
geweldig in de ogen , als de loftrompét , hem ter ére nageblazen over het
verflaan van zijne tien duizenden , hun nog in de ooren tuitte: waarom zij

Vertorent regens Achis uitvoeren, zeggende
;
hij zou hem naar zijne plaats

doen wederkeren , daar hij hem beftelt had. Achis met David ingenomen,
prees zijne deugd , en verklaarde, dat hij zoo aangenaam in zijne oogen
was als een engel Gods , maar de Philiftijnfche vorften geen welbeha-
gen aan hem hadden. Dat was een wonderbare uitkomft , die voórquam

,

dat David niet trouweloos regens Ifraël , en geen verrader van Achis konde
worden. Derhalven trok David 's anderen daags vroeg met zijne manichap
naar Paleftine,en bevond op den derden dag , dat de Amalekiten in het zui-

den op Ziklag waren aangevallen , en de ftad in alTche hadden geiegt, en de
wijven en de zonen en dedosrterenoevankelijk wescevoert, dos niemand
gedood , en datze zijne vrouwen Achinaam en Abigail ook hadden me ge-

pakt, en hunnen weg waarcn opgegaan. De Amalekiten hadden hun ilag

waargenomen, in Davids afzijn,om zig over zijne moordcrijen en ftrope-

rijen, waar van Achis nooit de minfte lugc had gehad, te wreken. Op dar

gezigt van vcrwoefting weende David en zijn volk , tot dat hunne kragc

verzwakt geen' tranen meer kondc bijzetten. Na dat fchrcii-n hikken en fnik-
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ken werd David zeer benaauwt ; wanthetvolk, oproerig van aart na died

ontien Oag, en verbittert over het deryen zijner zonen en dogteren,

^eKavid an,alsdentergerderAma^

oomake van al het jammer , als een agteloos opperhoofd
,
d.e de ftad

van nodige bezetting ontbloot , voor alle v.,anden had opengelaten, en ais

è nvlugtding bij Saul gehaat, fchuilende onder de vleugelen van een vnend

d e van"natu?e vijand was, en fprak van hem te ften.gen. Zulk een dre.ge-

n^pnryoude ftantvaftigheid ielve verfchnkken. Maar wat zouden de men-

Sen Dwid doen'.Hij was een propheet,en een gezalfde des Heeren, die

de beloften Gods had wegens het njk, verlofSng , en overwinning; en

daarom verfterktehij zig in den Heere, gnjpendemoed door een gelovig

vertrouwen op God, wiens gunft en genade hij zo menigniaal had geno-

ten en die hij toen ook in hope verwagtte, en waar van hi, de kragt in

ziiné ziel aevoelde. Hij dede Abjathar met den Eghod naderen ,en vraag-

de den Heere; of hij de bendeftropers zoude agter her zitten, en aan-

treffen? De Godfpraakzeide;>w^zc««, gtj zuhzegev}tl]eykcigterbc,kn,

en veriofjcn. David , door dat antwoord , bet dan met een diamante harnas

-efterkt rukt vliegende met zijne zeshonderd mannen naar de beek Befor

toe alw'aar-der tweehonderd bleven , die van vermoeidheid den krijg niet

konden volden. Dog David zette den togtmet de vierhondert voort. Zij

vonden op het veld een Egyptenaar, die in drie etniaal met had gegeten

ofte gedronken , en gaven hem fp.js en drank. David vraagde hem ; wie,

en van waar hij was? Hij zeide,/7' bené kncgtvaneenAmalckyt,vanmyn

beer verlaten , om dat ik drie dagen ziek hen geweeft IVy vjaren ten zuiden

van de Chenthtten ingevallen, en op het gene van Juda ts
,
en op het zmden

van Caleb en m hebben Ziklag met vuur verbrand David vraagde hem ;

of hij hem tot die bende kon afleiden. De knegt wraakzugtig tegens zijnen

heer, en op de Amalekiten gebeten, zeide; zweer my by God , datp my

niet zult doden ,
nogte in de hand van mynen heer overleveren ,

ende ik zal u

tot dat rot doen nedergaan en hielt zijn woord. De Amalekiten lagen wijd

en zijd op de aarde verfpreid ,
mogelijk dronken en flaperig ,

en etende
.
drin-

kende, en danffende om den groten buit ,den Philiftijnen enJuda ontrooft.

De voorfpoed maakte hen zorgeloos , in voornemen, om het vrouwentim-

mer, de jongelingen, en de maagden voor Haven enflavinnen te verkopen.

Toen Üoeg hen David, van de Ichemering af tot aan den avond van hun^

nen anderen dag toe , vellende hen alle ter neder , dat 'er niemand ontquam,

dan vierhonderd jongelingen , die het op kemelen ontrenden. De held ont-

rukt den Amalekiten alwat zij hadden genomen , ookbeide zijne vrouwen,

's Mans liefde tot dat paar , en de naijver der manfchap omtrent de egtgeno-

ten, en de liefde tot hunkrooft.gaf een fcherp vegten. Maar hoewel Da-

vid het zwaard voerde , de Heer bragt den vijanden den flag toe. ten

voortéken van toekomende grootheid , dat de zeeghaftige David ,
[egrvaar-

dig en manhaftig , met den laurier van overwinning om zijn vetgebalHema

hoofd bekranft ,
eerlang op den troon van ]uda zoude ftappen ;

en dus den

wegbanen, om als de groote koning der Hebreen, over gantfch Ilrael van

Dan tot Berfeba den fcepter te zwaaien.
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HET EERSTE TAFEREEL

Van het Tmde Boek van Samiiël.

Et wat een edel en koningklijk gemoed David was
begaaft,bleek na den flag der Amalekitenjn zyn regt-

vaardig oordeel der gelijke deilingvan den buit , tuf-

fchen zijn volk dat hadgeftreden,enhetgenebijhet

gereedfchap aan de beek Befor was gebleven. Dog
' zijne wijsheid ftak uit , met de majefteit van den ko-

ning , fchoon zijn vijand , regt te waarderen , en de
I
^*.ry^'m^^%^^

^ eerbiedigheid voor een gezalfden des Heeren, nadei

dood te behouden , en nog hoog te fchatten. Men hebbe zig niet te verwon-

deren, waar dit David , van agter de fchapen gekomen
, gering in véler ogen,

van daan quam. Hij was de zoon van Ifai , uit den ftam Juda , den voor-

treflijkften in hoogheid , van Gods Propheet uit den olihorcn overgoten

,

die , toen al bezig met Pfalmen te digten , luifterde naar het geen de geeft

hem op de harp leerde zingen. Op den derden dag na Sauls dood , als Da-

vid twe dagen te Ziklag was geweeft , quam 'er een man tot hem met ge-

Icheurde klederen , en ftofop zijn hoofd, en ter aarde vallende ,
boog zig

neder. David vraagde , waar hij van daan quam ? hij antwoordde , dat hij

uit het leger Ifraëls was ontkomen. David zeide, lüattyding? zcgop. Hi;

zeide , dat het volk uit den ftrijdt gevlugt was , en vele gevallen , en gebleven

waren; waar onder ook Saul en zijn zoon Jonathan. David zeide, boe

Tveetje dat ze dood zyn ? De jonge bode zeide ; ik quam bijgeval op het ge-

bergte Gilboa, cn Saul leunde op zym[piets , en de overeen van de ruitery

zaten digt agter hem her : en hy keek om, zagme, en riepme, en zeide,

'wiezytgij? Ik zeide, ik ben een Amalekyt. Toen zeide hy-, jlabyme, en

doodmy , •want deze krygskolder heeft my opgehouden , en myn leven is nog

volkomen in my. En ik jlond by hem , en floeg hem dood, om dat ik wijl

dat hy na zynen val niet zoude leven : en ik nam zyn kroon en het armcie-

Lll raad,
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raad, en heb het herwaart hy mijn heer gchrogt. Toen fcheurde David zij-

ne klederen, en alle mannen die bij hem waren; en zij bedreven rouw , en

weenden , en vaftten tot den avond , over Saul en Jonathan ,
en over het

volk des Heeren, om dat zij door het zwaard waren gevallen. Wanneer Da-

vid zijn krop van droeflieid wat had uitgefchnd , ondervraagde hij den bood-

fchapper andermaal fcherper; vanwaar zytgij ? Hij zeide, ik ben de zoon

van een vreemdman een Amakkyt. David zeide tot hem ; hoe ! hebt gij met

<revree(l uwe hand uit teftrekkenom den gezalfden des Heeren te verdervend

En hij riep een jongeling ,
zeggende , treed toe ; val op hem aan : en hij lloeg

hem , en hij ftorf. Voort zeide David tot hem ; Uw bloedzy op uwen kop, want

uw mondheeft tegens u getuigt , met het zeggen , ik heb den gezalfden des Hee-

rengedood. Dat was een regtvaardig vonnis van David gevelt, die naSauls

dood de koningklijke magt had , en geen booswigt , braverende op een

koningsmoord, wilde laten leven.Ook was aan een Amalekijt geen verbeu-

ren, dewijl zij alle van God in den ban waren. Deze leugenbode , volge-

fmede argliftigheid ,
begon zijn fchelmftuk met bedrog , om dat hij

,
een erf-

hater van Gods volk , aarde op zijn hoofd had , als of hij deel nam in Ifraels

leet. Maar zijn oogmerk was buiten bedenken, om David heimelijk te be-

driegen ,en openbaar te behagen , en een plasdank te behalen , met een aange-

name tijding hem ten gevalle te brengen.Want hij meldde bijzonderlijk van

de dood van Saul en Jonathan , de twee énigfte,die David anderszins om-

trent het rijk inden weg konden wezen. En zijn verhaal week voort verre van

de waarheid af, te voren op het godsblad vermeld; daar niet ftaat , dat de

véo-e Saul was gequetft , ofte op zijne fpiets leunde ; maar dat hij (na dat zij-

ne drie zonen waren verflagen , en de vijanden op hem aangedrongen , en

de angfl: des doods hem beklemde, en hij de dood van zijnen wapendraager

te vergeefs hadde afgevordert) in zijn eigen zwaard viel , en alzo ftorf. En dat

de wapendrager ziende dat Saul dood was , ook in zijn zwaard viel. Zo dat

het een verzonnen voorgeven, en een wrede bravade van den goddelozen

Amalekijt was, dat hij Saul den doodfteek op zijn verzoek zoude hebben

f^eo-even ; als of de ftervensgezinde koning zijn ftrot liever aan het lemmer

van een Amalekijt , dan van een Philiftijn , wilde toereiken. Maar het is waar-

khijnlijk,dathij op heeter daad, en op den zeiven dag van Sauls overlijden,

op het gebergte van Gilboa is gekomen, dat 'er de plonderaar knaphandig

bij wasom zijn rol te fpelen , en den doden koning van kroon en armgefmij-

den te beroven : en dat de heiligfchender , miflchien van Saul met Agag

ook verfchoont, gelijk een bevrozen flang , van iemand voor de koude

opgenomen , en in den boezem gcftooft , daarnaa met averrechtfche dank-

baarheid, zijnen weldoender, ware het mogelijk geweeft, het hart nog

poogde af te fteken. De waarheid van de zaak blijkt , om dat de Philiftij-

nen des anderen daags eerft quamenom de verflagenen te pionderen , en dat

zij Saul toen het hoofd afhakten , en het ten zegepraal alom in hun land

omzonden, en zijn romp tot een fchouwfpel aan den muur te Bethfan

ophingen.

HET
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HET II. TAFEREEL.
Edigheitis een broeineft vin gedagten, die veeltijds
zonde voortbrengen: daarom is een ledig menfch
die vnj van aUen handel fchijnt te wezen, noa bézie
met quaad. En in die elende zietmen den groten ko-
ning David, den man naar Gods hart, op den mid-
dag van zijn leven

, met den laurier der overwinnin-

,
gen op z'jn kroon verheerlijkt, helaas, ter quader^7^' -,

.
"/^ '

'l^t h'i ^'ine handen meeft geduricr

,

metde oorlogen des Heerentegens devijanden van rondom, zeeghaft^
had bézig gehouden. In het voorjaar, op den tijd wanneer de konineen
waren gewoon ten oorlog uit te trekken, zond David zijnen Veldoverften
Joab met de gantfche heirkragt van Ifraël henen , om de Ammoniten te ver-
derven, enhunnehoofdftadRabba te belegeren. Hij zelfs bleef te Terufa
lem

:
zo dat hij zig den oorlog voor een tijd onttrok , en aan gerufte ledie-

heidovergaf. Het gefchiedde toen op een tijd tegens den avond, dat hij van
z.,nledekantopftond, enopdetinnevanhetkoninglijkepaleis wandelde.
Hl) had een middagflaapje om de hitte van den dag opgenomen • zekerlijk
naar de gewoonte van dat land , daar de lugt zuiverderwas , en dé zon fcho-
nerfcheen, en waar op God, met het lieve ligt en de gezegende warmte
zipen horen van overvloed milddadig uitgoot. De koning van de middae-
fpijsendenflaap gevoed, en bol, enwelluftig, befpiegelde dus wat 'er in
het rond al omging. Dus zag liij van het dak af, of in een hof, of door
een openltaande venfter in een vertrek , dat 'er een vrouw zig wafchte die
zeer fchoon van gedaante was. Zodanige wafTchinge gefchiedde of tot Re-
zondheid ,of om het hghaam te reinigen en te verkoelen , of uit vermaak
De overgrote fchoonheid van dat naakte blanke poezelige en bevallicre vrou-
webeeld ftakuit, gelijk de maan onder de mindere ftarren, en was^raagri^
om s konings oog naar zig te trekken , en het hart van onkuisheid te doen
blaken. Derhalven zond David aanftonds henen , en liet naar die aan-
minnige vrouw, de trekftar van zijne ziel, vernemen; moogiijk wel met
gedagten, om haar, indienze nog was ongehuwd, ooktoteeneo-taenoot
tenennen. Dogverftaan hebbende dat hetBathfeba , de dogter van Eliam
en de huisvrouw van Urias den Hechijt was , zond hij evenwel boden henen

,

endede haar halen. Het is onzeker, ofzulx met beloven vleien en bidden,
of met ontzag bedreiging en gewelt gefchiedde. Maar het ftaatvaft,dat een
koning, van een hollende drift gaande

, zijne begeerlijkheid opvolgt, en
zijne koningklijke magt kan gebruiken : gelijk Samuël aan Ifrael , toenhec
een koning wilde hebben , had voorzegt. Waar vervoert de geilheid een
menfch met toe! zij trekt alle fchaamte uit , en verblind het verftand , en
dvvingt den koning zijn vuil gemoed voor zijne knegten onbefchroomt open
te leggen. Uit de vaardige komft van Bathfeba bij David is af te nemen

,

dat ze met geen grote tegenwéér wederftreefde : niet dat ze onkuifch fcheen

,

maar
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maar hoogagting voor de koningklijkemajefteit haddcen miffdiien aldus

Ten fcheidbriefvan haarman te gemoetzag en u|t ftaatzugt op heerfchap-

pfvlamdemhoopvannogkoninginteworden.\Vanrteernudemtmunten-

SehofjoJFerwasmgekomen, lag de komngbi, haar neder, een téken dat

diehem van verre had behaagt , van nabi, niet afviel
;
en haar bekoor-

lijk aanfchijn , en juiftgevormde leden (waar in de welgefchikte gaven van

natuuralsomftri,dfpeelden)metaangenamemanieren, en vriendelijke taal

.

en liefFeliike lonken, nog verheerlijkte. Maar hens met te bedenken, hoe

de heilice David zig met zulk een fchandvlek bezoedelde, enden glans van

ziine deugden en loffelijke daden met overfpelbezwalkte, endoor eenfpo-

reloze hanstogt van den weUuft wierd overheert. Men mogt wel vragen;

is dit de man , die voorhenen een leeuw en een béér verfloeg
;
en door het

oeloof Goüathvan Gat, den landpilaar der Philiftijnen, om ver flmgerde ?

Och hoe weinig geleek David dien David ! die onlanx in den hnnen li)t-

rok als een Levit ,
nederig in zijne ógen , en eerbaar met de dogteren van

zijne ftad de Ark des Heeren al juichende en huppelende en Ipelende

inhaalde • 'en wederom als de grootfte overwinnaar , en de lieflijkfte onder

de zangers van Ifraël, met vijf paar fnaren , de koningen geketend en ge-

boeid tot lof van zijnen God voortfleipte. Dat mifdn)f van David gaf

ftof aan de heidenen , om den naam des Heeren te lafteren :
en is een oor-

zaak,waarom deMeffias den vleefchelijke Joden is een ergernis. Waar uit

men ziet dat deheiligfte kan vallen ; en dat alle de voorbeelden van den

Heere Chriftus onder de fchemerende fchaduwe der Wet ,
waren duiftere

voorlieten, en menfchen van zwakheid en gebreken, die een volmaakter

Nabeeld vereifchten. Derhalvenzie een ijgelijk die ftaat (door de gelchie-

denis van David, van zulk een zonde afgefchrikt) wel toe , dat hy met val-

le op dat de goeden den Heere geduriglijk voor zig ftellen ,
om met te

wankelen: en dat de heiligen God altijt bidden , zonder wiens genade zi,

niet ftaande konnen blijven. Het waflbhenvan Bathfebakan alle vrouwlui,

die met fchoonheid zijn overgoten, leren; hare leden met onvoorzigtig

lichtvaardig of oneerbaar te ombloten, om dartele mannen , met het zwen-

ken van een geil oog, tot gene onreine luften op te wekken. Dat dan de

mannen en vrouwen hun vat in heiligmakinge bezitten, zonder welke

niemand den Heere zal zien ; en tegens alle vuile begeerlijkheden Itnjden

,

en die overwinnen en dooden, om lighaam geeft en ziel God voor te ftel-

len tot een levendig offer.
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HET III. TAFEREEL.
Nder alle foorten van haat gramfchap en wraak, is

de broederlijke de bitterfte , de felfte , en de vinnig-

fte, omdat het bloed tegen zijn bloed onverzoen-
lijk ontbrand. Zodanige wrede voorbeelden deden
zig op in Kaïn tegens Abel , in Ifmaël omtrent Izaak,

en in Efau bijJacob. En hier komt een gefchiedenis

voor intweekonings kinderen, die ook dat quade
voetfpoor hielden. Ammon, de eerftgeboren zoon

vanDavid uit Achinoam de Jizreëlitifche , verllingerde al te dwaas op Ta-
mar, een fchone maagd, zijne halve , en volle zufter vanAbfalom, uit

Maacha de dogter van Talmai koning van Gefur , en niet ziendeop te doen,

was hij krank van liefde, zoo dat hij zijne vuile ongeoorlofde en razende

minne niet matigen kon. Toen zeide Jonadab . zijn vriend en neef, een

zeer wijs man , tot hem j Waarom quijnt gij konings kind zoo van morgen

tot morgen, engeeft het my niet te kennen ? Hij antwoordde'; Ik ben op

Tamar, de zujler van m'yn broeder Abjalom, wr//V/?. Jonadab, een loze

vos, riedthem; hij zou te bed gaan leggen , en zig krank veinzen , en als

zijn vader hembezogt,dan (als een luftige zieke, die ergens trek naar heeft)

verzoeken ; dat zijne zufter Tamar hem , met fpijs van hare hand toebe-

reid, mogte dienen. Het geen op die wijze gefchiedde. Tamar, als een on-

nozele duif, geen quaad vanhaviks klaauwen vermoedende, ging in Am-
mons huis, en volbrogt het verzogte. Als het éten was gereed , lietAmmon
een ijder vertrekken, en Tamar brogt den koft nabij hem in de binneka-

mer om te éten. Toen greep hij haar aan
, zeggende , koom ziijlcr

,
leg byme.

De verlege Schoonheid in nood , zeide uit kuifche eerbaarheid , en niet uit

bitsheid ongenadeof hovaardij , neen broer, doe my geen geweld aan , dat

is geen manier in IJraël, laat die zotheid na. Waar zoude ik mijnefcbande

doen gaan ? en gij zond een dwaas wezen. En om zijn voornemen te belet-

ten , en quanfuis nog hoop te geven , alsze zig maar uit het gevaarkonde
redden, zeize verder; fpreek den koning aan, hy zal mi] van u niet ont-

houden. Maar hij wilde naar haar niet horen ; en dewijl hij haar veel te

fterk viel , verkragtte hij haar. De bloedfchender de magreloze zufter in

zijne flaapkamer gefchoffeert hebbende , was met het volbrengen zijner

woedende drift haar aanftonds wars , en haatte haar heviger , dan hij "er te

voren had bemint. Het zij zijn overtuigend geweten hem voort van den

gepleegden gruwel bewroegde, of dat hij den ingebeelden en korten welluft

door het eerbare tegenworftelen niet genoeg had genoten, ofvoorftrafen

fchande fchrikte
, hij zeide , fia op , ga heen : en wat zij 'er tegen zeide , hij

hielt zig doof, en dede haar door zijnen kamerdienaar naar buiten drij-

ven , en de deur agter haar toegrendelen. De onteerde ftrooide aflche

op haar hoofd, en fcheurde den gefchakeerden rok dien zij aan had (een

kleed dat de maagdelijke konings dogters droegen) en leide de hand op

Mram haar
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haarhoofd, en ging fchreeuwende voort Abfalora uit dubbel konings

S° efo oten^ grootmoedig enfchrander, en den geüen aart van den
bloea geiprui , & d ^ vraagde Tamar ,n Am-

fchanrhoorde-^ weid h.j geweldig toornig ;
maar men leeft n>et dat daar

aop voïde. Abfalomook fprak met Ammon geen goed nogte quaad, en

l r^ lwl als of hij van hem niet enwift, zonder eens gramfteung te

zifr,
Stohemmwendigdodelijk omd^^

nexufter aangewreven. Nadat hij zijnenwrok twee volle ,aren had opge-

kropt waren zijne fchapefcheerders teBaak^^^^^^

welk n tijd men gemeenlijk vrolijk was en gaftmaal h.elt
:
want princen

voï n n d,e oude en eenvoudige eeuwhet véé ook aan. H.) nodigdealle

de zonen des konings , ook den koning ,
om quaad vermoeden voor

tekomen, en die doeg het naar zijn wen(ch af. Dog op z,,n fterk aanhou-

den kreeg hij Ammon ^ het doelwit van zijne wraak, mê, en alle, de zonen

vandenkoning. Prins Abfalom nu gebood zijneknegten, zeggende
; Z/./

'er naar, ah Ammons hart hiftig n m dcn-wyn en é zal ^ggen jlaal

Mmon doodhm dan, en vreejl hem met: ,s bet met om dat tk het u k-

veel^ nueeft lierk endapper. Waarmede hi, te kenneri gaf dat h.j al wat er

van quam op zig nam. De vorften moeten zulke dienaars hebben

.

valken die van hunne hand vliegen , en met hoop en vrees naar hunne

ooeen omzien. Abfaloms knegten dan deden ,
gelj)k hi) had gebo-

den Toen ftonden alle de zonen des konings op ,
en reden elk op zijnen

muil weg, en namen de vlugt. Zoo liep de rol van dat moordbanket

af Ammon had bij de fpijs gezondigt , en werd ook onder de fpijs ge-

ftrafc. Uit dezufterlijke maagdefchennis fproot een bron van elende. He-

laas, watalgevaarisaandefchoonheidvaft! Hoewas Tamar diefchone

jeugdige en rijzige Palmboom ,
tegens den aart van die edele plant en

haa^ n°am , van haren ontaartden broeder verdrukt en deerlijk in het O.jk

getreden' Ammon had zijn naam van Getrouw of Stanthaftig al zo ver-

keert gedragen , alsAbfalom met dien van Vader des vredes pronkte De

ouders zijn dikwijl zelfs oorzaak, dat rampen vanwigtig wéé hunne huis-

gezinnen treffen: want quade voorbeelden van vaders geven een ondeu-

senden indruk in de gemoederen hunner loffe kinderen ,
voornamentlijk

in koningshoven , daar volwaffe zonen zijn , die op het rijkvlammen, noch-

tezig ontzien, als hun bloed héét word , den ouden naar de kroon, en

met een naar het hart te fteken.

HEI-
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HET EERSTE TAFEREEL

Vdii het Ecrjle Boek der Koningen.

Egt en Geregcigheid zijn de zuilen van een troon,
en door die twee blijft een land ftaande, en eert
koningkrijk beveftigt

; dewijl zij beide zijn do<^.
ters van de Wijsheid, uit hemelfch zaad gefprocen.

I

Met zulk een zegen was de jonge koning Salo-
mon, de Jedidj.ili, de Beminde des Heeren, naauwe-
lijx zijne mannelijke jaren bereikt hebbende, in het

, ,

begin van zijn koningdom , van den Allerhoogften
begenadigt. Want God was hem te Gibeon verfchenen, en had hem naar
zijne begeerte, ftrekkende tot de goddelijke eer , tot zijn eigen heil, en
tot de goede regering van het volk Ifraels , met een wijs en verftandio hart
befchonken, bovenalle koningen, bovenalle menfchen voor enna^'hcm.
De gezalfde

, dus ter heerfchappijë
, om te horen, te verftaan, te oor-

deelen
,
en regt te doen , van God op een wonderbare wijze inge-

wijd, was te Jerufalem met ofFeren bezig, als 'er voor zijn aangezigc
twee hoeren quamen. Het zij haar geding te zwaar was , om bij de ge-
woonlijke regtbank afgedaan te werden , of dat zij zig tot den hoogften
regterftoel hadden beroepen : God wilde dat de nieuwe koning een proef-
ftuk van zijnontfangen gave zelfs in zijne ziel zoude gevoelen , en een blijk
van zijne wijsheid aan anderen geven , waar door het ligt der opgaande ma-
jefteit met eerbiedig ontzag hooger mogte rijzen. De éne vrouw nu , de
aanklaagfter, en waarfchijnlijk de verongelijkte

, zeidej och myn heer ! ik
endeeze vrouw wonen in één huis, enik heb daar by haar gebaart , enop den
derden dag namyne vcrlofmg baarde zy ook, enwij waaren met ons beide za-
men, en niemandandersin huis

;
enzy heeft haar zoon's nachts doodgelegen,

en flond in het midden van den nacht op , als uwe dienaareffe fliep , en nam
myn zoon van by my, en leide hem in haarenfchoot, en haar doden zoon in

Mmm 2 myn
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^B^' " ., , ^„,„ni,/londt ommwzoottdeborfttegeven,'was

hyld, 2 dSerlr, xeide; neen, ivantdekvcn-

andercvrouw, ^^?>fffl,,u'WZOon. De eerfte weder ;
neen,ivantim

digeismynzoon, endc aaetsu
fraken zij voorhet aangezigtvan

Jon .dood,
l^X^sZi lUS^^^l .onder getuigen of fchr.ft of

den koning. Dat w^se''"
r , r ^een te konnen doorzien, noch-

bewijzen, daar^geen ^^^^^Z, ,e onderfcheidc.. Nederig,

r "^'^SJfft k iX S^^^^^^^
dewijlhijzig verwaardigde, twee

heid en geduld Itaken
J . ^et eraauW , zonder aanzien van perfo-

ligtvaardige ^^^^"^1"'
'^^f^^ het een regtvaardig regter be-

„In , ofte in hare redenen te valtón « )
^^B

taatnt, met bedaardheid aan te horen
^ de gebaarden

King herhaalde h, hare w^^^^^^^^^
P ^

van die W^ven op d een^^^^^^ ^^o^^^^
^^^^^ ^ ^ ^ ^„

namentlijk op de ^---gj^^J^^^ je koning de zaak in z,nhart al ge-

een fpiegel ziet. «^"^^"T, . . . „ebood , dat 'er een zwaard zoude ge-

Wikt, gew°&^"v^"g^°°'tt'eentfauwan gefc^^^^^ dien hij beloftte

brogt worden; het geen d°or een trauwa
^^^^^

het levendige kind te do^'f^''^;" ^"^^^ een gloed in fr bin-

Maardevrouw, wiens -^^^ ^l^''^^^^^^
„enfte over hare vrugt bewogen beftorfom

^^^^^ ^^^.^^^^

zeide tot den koning ;
Och

^^V^'^AJ^ als of het haar niet aanging.

is'er de moeder ^<^;!'^H'F^f^'^^^^^^^^ Hierom had

denkoning, ziende C^^^^^^^^^^ den

David , naar den ktterinken z n v
^^^^^^^^

prophetifchen geeft ,
in het geloor

doorgrond ,
voorzegt

:

ê God geef den ^ «
f «•frf??/ff/.'«'^,f««^^

'«^^

"^r^ Het Xl^fn vT^^^^^^^ °P - 1^^^ Tf
ï^tS^SSt^nSlaXSS:

over alle koningen aan
^^^^^^f^J'" in vrede reikte: als een

ftijnen en aan
^If^^^^^;^^^^^^ enregters der aarde de

r'^"f;anrHtommoe^^^^^
rv±^Sd~nhenaanprikke.^^^^^^^^^^
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HET II. TAFEREEL.
Traf volgt de zonde

, gelijk de fchaduw het lig-
haam. En zulx had God in zijne tweede verfchijninie
Salomon voorgehouden, zeggende: Indien gti vfor
mynaangezigtTvandcb, zal thmen troon in eeima.
Imdhevcfligen: maar indien gtj andere goden dient
mliklraelmtroièn, enhethuis, datikmynnaam
heb geheihgt, van voor myn aangezigt wegiverpen
M^^roch!hetzi,nfterkebeenendie weelde konnen

dragen. Dav.ds zoon en nazaat, de allergezegenfte koning, dehemelfche
propheet, en de grootje vredevorft op aarde, de bloemt; k^oonhet^l
de morgenftar der vorften

, die den glans va^
heidrijkdomeeren heerl,,kheid,op eenweêrgadeloozen troon, ve doofde
verviel uitden gelukkigen ftaat van den wettigen en waren godsdienft d^
uitftortinge en het genot van Gods overvloedige gaven, en verzonk, door
het misbruik van uitheemfche en verbode fchoonheden , al te jammeriijkin
den poel van vervloekte afgoderij, een gruwel, waar voor het hairvanal hetbefnedendom te bergen moet rijzen, want na dat de koning den tempel desHeeren met allez.jne heerlijkheid, enzijneigen paleis, en het lufthSis van
hetwoudtLibanons,en het huis voor zijne vrouw Pharaos dogter had vol-bouwt

:
en Ophir tot een klomp zag in zijnfchoot gegoten , en de begeer-

te van zijne ziel boven wenfch en boven hoop vervult , en dat het tijd zoude
zijngeweeft, om in ruft den Heere zijnen God, de bronader en gever van
aldatgoed,tedanken en te dienen,en hij op zijn' jaren en grijs wierd,meêr
door welluft uitgemergelt, dan door ouderdom verteert; verflingerde hiiop vreemde vrouwlui van Moab, Ammon, Edom, Zidom, en Cheth
en hing aan de zelve met liefde. Die wijven trokken zijn hart van Tacobs
t,od at; zo dat hij haar ten gevalle, voor hare afgoden, hoogten op den
berg voor Terufalem boude. Hierom zeide de Heer tot Salomon

; dewyl
gy myn verbond hebt verbroken, zal ik bet koningkryk van tt fcheuren, en
aan u-wen knegt geven. Van dien tijdt af verwekte de Heer voor hem re-
genpartijders

;
eerft Hadad den Edomijc , van koningklijken ftam in Edom

,

diequaadde: daarna Rezon, dievanHadadezer, den koning van Zoba,
zijnen heer, was gevlugt, en in Damaskus over Syrië regeerde. Ook
werdt eindelijk Jeroboam, de zoon van Nebat, Salomons hoveling, een

x^'^.f^^^"^^^^™
"^^S^ns hem wederfpannig

, om dat de koning
aan Millo bouwende, de opening van Davids ftad, tegen de gemeene vrij-
heid

, toenoot. En dat drietal wroette al voort , om , ware het mooglijk , den
troon van Salomon te ondermijnen, en hem dan uit den zétel te ligcen. Maat
anders lag het bij de Almagt befchoren. Want als Jerobeam uit Jerufalem
ging

,
vond de Propheet Achia de Selonijt , hem op den weg ; en zij beide

waren alleen op het veld. Toen vatte Achia zijn nieuw kleed, dat hij aan
nadde, en fcheurde het in twalefftukken

, zeggende tot Jerobeam j Neem
Nnn tien



HEILIGE TAFE REËLER
ftnMkenvooru: rwantalzo[preekt de Heer de God van Ifracl, zte, tk

ZlTetS mt de hand van Salomon fchcuren en u uen (lammen

itn MaareeJjlam (oamentlijkjuda onder welken Benjamin om de za-

Senwodnee was begrepen) zal voor hem zyn , om myn knegt Davtd
,
en

^^lSynverkoren%d ^
TSZZotM^^^^^^^ Chamofeh,enMtkom, de goden van Stdon,

Mfah m Ammon en m myne -wegen met hebben gcwandelt om regt tn

mne zen cn myne inzetmgen en myne regten te doen, gelyk zynvadet

ZlTDoiikzalhetkomngkrykhemmetmtdehandnenwn^

iZeven laten regeren, om Davtdmynenkncgt, den onderhouder van myne

ïLTemen, enuttenflammendaar vangeven En aan zyn zoon zahk enen

lm Z n op dat myn knegt David fallen dagen een lamp voor myn

iZS n ^Jerujalem, 4^ verkoren fiad , hehbe ,
om myn naam

d2 te (tellen. En dan zal ik u nemen, en gy zult regeren over al dat

ZJ zal hegeren, en gy zult konmg over IJrael mzen. En tndten

Z doet gelijk myn knegt David heeft gedaan, zal ik met u zyn
,
en u

SÏ£4L bouwei En tk zallner om het zaad van Davtd vernede-

Z d l nict altyt. Met het flot van die rede werd Juda m Salomons erf-

VSelZen den onweg opgaande, de elende van m-en uit-landfche oor-

Wen vX^^^^^^^^^^^
SsLok?,ofhetonnoozeleofFerkindmhetvuurvandenbloedgodM^^

Si hoore kermen , of dat het volk , in navernij vervoert ,
het )uk van Affur

vol enLS^ diene. Ook,datdeVorftMeffias, op Davids troon,

koningoverhet huis Jacobs in eeuwigheid zoude wezen. al den lu.fte

vanSalomon, zo groot als de zon nooit in een fterfl.)kmenfchbefcheen,.s

zijne zonde niet verzwegen^ een waarfchuwing, ^^^u d van

heilige maiefteitfchennis te begaan, en het verderf te ontvlieden. Wanthet

afeodendom ismeteen vooroordeel en een dommerj ijver voor zijnen gods-

dienftingenomen, zonder den zeiven aan de reden,het ingefchapenhgt.te

toetfen heel anders als de menfchen , die den waren en redelijken godsdienft

omhelzen. Hoe luidden voorheen de gulde fpreuken van 's wijzen konings

eigen mond , om de jonge manfchap van vuilen welluft af te manen
!
Och

hans uw zieltog niet aan vreemde vrouwen , onbekende vleifiers ! De choon-

hcidis ijdelheid, en de bevalligheid bedrog. De lippen van vreemde vrou-

•wen vloeien van honigdrop, en haar gehemelte is gladder dan oh : maar ha-

re voeten dalennaar de dood, en haare treden houden de hel vajl. De onzinni-

ge jongeling , dien hij zag, ging zulk eene na, gelijk een os agter den

flagter , tot dat de pijl zijn lever doorfnê. De vreemde vrouwen zijn ad-

ders, die eerft naar het hart, endannaardeziel fteken.

HET
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HEILIGE TAFEREELEN.

HÈT 111 TAFEREEL.
• Ods wil word door gebieden en verbieden uitae-

,
ï"""..'"^ menfchen van die onafhanc-

kehjke Majefteit afhangen.nograns is zijn volk op een
bijzondere wijze aan zijn gebod en verbod verplict
en allermeeft zijne dienftknegten

, die tot gezanteti
uitgekoren de ontfongen Godfpraak beftipt heb-

,

ben op te volgen, om den Allerhoogften niettever-

1-1 n 'T,
^^f7'8"8wee op hunnen halste halen,

gelijk aan een Man Gods gefchiedde. WanneerJerobeam deklem van de re
gering, als koning over tien ftammen van Ifraël, in zijn vuift had vreefde
hij in zijn hart dat het koningkrijk zig , door de oeiFening van 's vo'lks sods-
dienft te Jerufalem, met verlies van zijn leven, mogte worden ontwron
gen

,
en tot het huis van David wederkeren. Om dan zulx voor te komen

maakte hij twee goude kalveren, en zette het één te Bethel het ander
te Dan. Hij bouwde ook kerken der hoogten , en altaren, en'ftelde prie-
fters aan uit de hef van het graauw, en offerde zelf. Waarom hij met die
vlak IS gebrandmerkt, dat hij zondigde, en Ifraël dede zondigen Als
nu Jerobeam op den altaar te Bethel bezig was met rooken

, quam er eenMan Gods
.
door het woord des Heeren uitJuda , om die booze zonde te

beftrafFen, roepende tegens over den altaar, uit laft des Heeren alzo
zegtdeHeerej Altaar, altaar, bet huis van David zal cm zoon metmam Jofia geboren worden, die de rookpriejkrs der hoogten op u zal offe-
ren, en menfchenbeenderen verbranden. Hij gafook een wonderteken op dien
zeiven dag, zeggende; dit ts het van het welke de Heer heeft ffe(proken
zte, de altaar zalge/cheurt, en de afchzal 'er afgeflort worden. Op die re-
de ftrekte de koning zijne hand van den altaar' uit zeggende - grijpt hem
en zijne hand verdorde , dat hij die niet naar zig konde halen : en de altaar
kheurde

, endeafTcheftortte neder. Toen zeide de koning tot den Man
Gods; bid den Heere God voor mij, dat mijne handherftelt worde: en de
Man Gods bad

, en de hand werd als te voren. De koning nodigde den Man
Gods ten éten

, met belofte van een fchenkaadje. Maar dees antwoordde,
algaaftgij mi] de helft vanuw huis , ikga met u nietmê

, ms^tc drinke in deze
plaats

i want zo heeft deHeer mij geboden , en ook den weg niet weder te gaan
dien tk ben gekomen. En hij ging voort een anderen weg heen. De zoon
vaneenoudpropheet te Bethel vertelde zijn vader, wat de Man Gods daar
had gedaan. Als de oude man zijn weg wift, reed hij op zijn ezel hem na,
en vond hem onder een eik zitten, en vraagde hem, ZytgijdeMan Godsuit
Juda ^ Hij antwoordde , ik ben 't. DeOude zeide , koom met mij naar huis

,

eneet brood. De Man Gods weigerde het, om het woord des Hcerep. De
Oudezeide, ik benook een propheetgelijk gij , cencngel hceftdoorhet woord
des Heeren tot my gezegt

, breng hem weder met n in t.w huis , dat hy brood
ete, en water drinke : maar hij loog tegens hem. Daar op keerde de

Nnn 2 Man
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j „,.^rnm en at en dronk. En als zij aan de tafel zaten, gefchied-

ManGodsWeerom^^ enaten
^.^ ^^^^^^ doen weder-

de het woord des Heeren tjt den P

keren: .«/i^.W,^./^//..r

brood hek geg^^'J' ifZf v nuJvaJercmnet komen. Na den
den

«^if^S'/r, iZf den^ dien hij hadde doen we-
rnaaltud -^'i^^ ^

/^^"^^^/J en een leeuw vond hem op den weg, er,

? I^rhem en zijn dood lighaam lag op den weg geworpen,en de ezel

1 Sens hem ende leeuw bij het lijk. Dat was het e.nde van

rol zoo hoos toteenheraut van denkoningderkoningen ver-

denManGods zoohoojto^^^^^
fch.el.jkge.

rf Al. voorzeedn- der geboorte van koningJofia, toen in den, van

f !Jtereeuw a%ogW°l^-^ het verft.jven der hand van dea

'"'lïtXSZ^nVni^^^n van de zekere vervulling der voor-
verftokten Jerobeam e

_ ^^^^ pyopheten geen

tl7FZn}^hen^^^^^^^ ^"è-^PPf 7,^7
7zknZ aan wonderwerk van het outer fpli,ten en het afch-af-

Amenain «««
^,^,„„:„„ ,o eezwind vo eende ,

gelijk de vlam den

^"róelffter^vaS^^^^^^^ ^^^^-'"8 (™
Twas ve^^ z^^^^^^^^^^^

hlijk vanGods kragt En daarna
;
de

die wasvertezuc^ ;

j.tdeManGods, buitenslands, zijn vaderlijke

Sri' cn dat dc leeuw op den ezel met aanvel ;
en de e^el voor

IcKurae ,
cn ua

,aVide het li k bewaarden i
en de ezel ge-

IL di weg te vo'eren. Helaas', de Man Gods
ipaart '^necn

,

des Heeren van den ouden propheet,

T^::^^?^^^^ - zwakheid verleid. Hij moeilden

leeft of dieuit God was ,
hebbenbeproeft ,en z.jne openbaringe gelooft

:

lan^^l z^reTen engel uit den hemel iet anders , als God zegt die zi,

vervloekt. Maar wa't voor doornen van wédom moeten den ouden pro-

Xet in de ziel hebben gefteken, toen hi, door het woord des Heeren,

SerManGods, dien hij met een leugen had bedrogen, het vonnis des

ieerenverkondigde! Waarlijk,dit allesis eenfpiegelvoor alledien^^^^^^

Sn desHeeren ,omde oordelen van denRegterder gantfche aardete v ee-

zen en in het voorbeeld van den ongehoorzaraen
ManGods met tevaUen.
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HET IV. TAFEREEL.
Et regc en reden moeten voor wonderwerken wor
den aangemerkt , die God door tegenftrijdige na-

turen in de natuur uitwerkt. Want wanneer de Al-

magtige (voor wiens aangezigt de aarde davert,

en de hemelen druipen) wil , dan verandert een ftaf

in énen ógenblik in een draak ; dan ftaat de vloeibare

zé fteil over-eind tot een muur; dan giet een fteen-

rots waterftromen uit ; dan beeft het gebergte, dat

anders op zijnen wortel onbeweeglijk ruft ; en een flang , uit vergiftige erts-

ftofgemaakt, verftrekt een tegengift voor de beet van vuurigeflangen. De
Wondefwerken zijn in Gods woord niet ver te zoeken: het zijn all' wonde-

ren die zig daar in van de wonderlijke Godheid opdoen. Hier komt een man
Gods voor, die door de goddelijke voorzienigheid, van de verflindent-

heid , om wonderen uit te voeren , wonderlijk in het leven word behoudeOi

In de dagen van Achab , den zevenden koning over Ifraël , die in het quaad

doen alle zijne goddelooze voorzaten overtrof, quamEliasde Tifchbijtuit

de inwooners van Gilead , een man van een verheven gemoed , en een ftreng

verdadiger der wetten, fchielijk te voorfchijn om de hooggaande zonden

met zijne voorzegging te beftrafFen, zeggende tot den koning (dien hij zon-

der twijfel te voren had vermaant , tot fpot en verwijt van zijne dode goden)

zo ivaaragtigah de Heerde God van Ijra'élleeft , voor wicm aangezigt ik (in

hetgebed)/<ï, indien 'erin dezejaren (drie en een half) daauw ofregen zal

zyn, ah volgens mynvioord : dat is, ten zij ik het door de openbaring van

God voorzegge. Toen gefchiedde het woord des Heeren tot Elias aldus; Ga
van hier , wendu naar het ooflen , en verberg ti by de beek Grith , voor aan

dejordaan: gij zult uit de beek drinken , en ik heb de ravengeboden, udaar

te onderhouden. En hij dede naar het woord des Heeren. En de raven brog-

ten hem 's morgens en 's avonds brood en vleefch : en hij dronk uit de beek.

Wanneer Chiël de ftad Jericho , ten fchimp van de goddelijke wraak , en

tegens den vloek van Jofua , herbouwde , verwekte God Elias fnellijk tot

een propheet, die met vuur gewapent, om den loop der hollende zonden

te fluiten , en de waardigheid van de godfpraak te beveftigen , als een on-

derwezen van God , de toekomende ftraf van droogte , waar op hongers-

nood zoude volgen , met een heilige ftoutmoedigheid verkondigde. En

om den groten ijveraar, vooreen tijd, de oplopende woede van den over-

goddeloozen dwingeland te ontrukken,terwijl het befluit Gods de tugtroe-

de zoude beginnen te baren , beftelde de Heer hem in een veilig vertrek.

Aldus woonde Elias , op Gods bevél
,

bij de beek Grith , een dal , een

woeftenij , een eenzame plaats van den weg af, een fchuilhoek uit het oog

,

van niemand te vermoeden , en zekerlijk in een fpelonk , een regte Gods-

kapél , van de natuur door den hamer en den beitel van Gods woord uit

een fteenrots gehouwen, om zijne innigfte gedagten onbelemmert , en

Ooo ge-
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a ,rnr1 oD te heffen. Aldaar floeg het AlziendeOog

gedurig in den g^^ft^°^£°j;Jemaal daags met heilzaam voedzel,brood

hem gade. voorzag hem tweemaa^
^ Hij, dieden

envleefch. D^b°uwheer vandemtu^^^^^^^
^ honger hem

raven denkoft bereul
^^^^^^^^^^^^

en\emdefpijs dageHjx

aanfchreeuwen geboodd^^^^^^

toete brengen. '^"7»
^aven • gulzige ,

vratige ,
ongure, quaad-

onnafpeurlijk te vergrooten nven g g b
^^^^^^ ^^^^^^

""f'S^;n'fS?tevSn,en^^^^^^^^^
ftinkt ^l<^°kk:"jX7uTthe ftooten , en maar genegen z^n om er e.-

zoffitijtsnogongevedeitmtn
-^^n^^ wonderlijke lugtboden bedien-

rS°\tSoor^^^^^^^^^ om zigoverdatheerlijkwonder.

den Ehas , ^^g^"
^J"

'

van hemel en aarde eeuwig te verwonderen,

werk van den Wonderwerte^^^^

Eüas,vele dagen m de ^^oo de^upp 'j.
i^^jj gewapent, enmet

daar door rnet ftanmftj^^^^^^^^^^

hetpantferdesgeoots ei^^^^^^^
enwastoenregtm

floten , ^^'^'f':''''^^'^f!l^^^^ en den wrevelmoedigen Achab ,ea

ftaat,
omalledre>gementen^v^^^^^^ ^^^^^

l^^S^tn^etCS^^^^^^^
indenfchildievaren.
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HEILIGE TAFEREELEN.
HET EERSTE TAFEREEL

Van hei Tweede Bock der Koningen.

Od de Heer is een verterend vuur voor zijne vijan-

den , die den hoon. Hem aangedaan , ophetaller-

vinnigfte ftraft j gelijk vlammend vuur, inbrandftof

weidende , alles afmaakt en verQind. Het behaag-

de de alleen Heilige Majefteit , Elias tot een vuurigen

propheet tegens de zonden te ftellen : want de man
was vuurig van geeft en lighaam , vuurig in het be-

ftrafFen en uitvoeren , vuurig in het gebéd , en vuurig

ijverende voorden Heere den God der heirfcharen. En dewijl het einde van

het begin afhangt, wilde de Heer den vuurigen levensloop van Elias, met
een vuurig uiteinde van heeriijkheid, voor hetgezigt, en in de tegenwoor-

digheit van zijnen navolger , bekroonen. Wat wonderen had Gods held nier,

voor zijne verheven verlofling van de aarde , ziende door het oog van het

vuurige geloofop den Onzienlijken
, uitgewerkt! Tc Zarphat blonk Gods

kragt in hem bij zijne huiswaardin uit , daar de meelkruik niet ledig werd

,

nogte de oli in den flefchbuik verminderde : en de ademlooze zoon van die

weduwe op zijn gebéd herleefde. Gods heraut verfcheen in het derdejaar na

zijn vertrek naar de beekCrith, onbefchroomt voor Achab, zijn aarts-

vijand ,en verweet hem zijne afgoderij in zijn aanzigt. En hij , alleen in het

openbaar de propheet des Heeren , daagde vierhonderd en vijftig prophe-

ten van Baal, opden bergCarmel, uit, om door twee ofFerftieren te doen

blijken , wie God was , die door vuur zoude antwoorden. Maar op het oflfer

van Baiils propheten quam geen taal ofteken : maar Elias bad , en het vuur

des Heeren viel , en verteerde zijn brandoffer , en het hout , en de fteenen

,

en het ftof, en likte het omgegoten water uit de altaargroefop. Gods knegt

vanom hoog zo wonderlijk gehandhaaft dede Baals propheten grijpen , en

flagtte hen aan de beek Kifon. Zo ras de tijd, volgens zijne voorzegging,

Ooo 2 daar
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dlrwas endegeloofsheld

opCarmelshoogteinhetgebédgebogen werd

SeWan^nd en wolken zwart, en goot overvloedig water. Enh,,.

InSdinxiinouderdomwonderlijkge^^^^^

r^?zwndrioper,v^
Daarna ontweek

uS^cvZz^d. die hemden doodhad gezworen: enwerd.nde
h,j de woeüe van X

^^^^^^^ ^^^^^^^ ^ g,^g daar door

rrSgenl^^^^^^^^
Voorts zalfde hij

,
opGodsbe-

THaVS tot koning over Syrië, enjehutot komng «ver Ifrael
,
en

El fa fot propheet in z^e plaats. Om het verkragten van Naboths w.jn-

Sfe enh
°
ombrengen van den onfchuldigen J.zred.,t door Izebes

hlhe Sft zeide Elia° door het woord des Heeren tot Achab ;
m plaatsS bet hkcd van NaM f^roCa^^ftet^^^^^ Z

Ulnp^ nnrmi en wilders over Izebel , de berokKcnaariter van net

atad^ die A^^^^^ ophitfte, de honden zullen hebei aan den voommr

Tm l\zr^l vreten. >en daarna ftmtte hij door z,,ne godfpraak de bo-
van

^
J

, bijzondere hoofdmannen met hunne

^^r'oZk::^^:^^^^^ ^.hem r^ze Man

Snoemden,vuuruitdenhemeldalen,dathenverteerde.Huvoortsgnig.

dooreen engeldes Heerengeboden, gelovig en gehoorzaam met den der-

den hoofdman van vijftig tot den krankenAhazia enfprak tot hem, alzo

StTlÏer ;
daarmdat gy boden hebt gezonden orn Baalzebub den God

2Ekmraadtevraagen,alsorergeenGodmlJraHwas

opkomn, maarden doodverven. Nade ukvoenng van zo vele Wonderda-

den TepderolvandendienftvanEliasaf:
enwann«^^^^

onwéKoude opnemen ,
ging hij met EHzavan Gilgal Toen h.elt Ehas

ziJtot driemaal tSe, naar Bethel, naarjencho, en naar denJordaan gaan-

de'' als ofhijvan Elifawilde ontflagen wezen, ofom zijne wegneming ge-

heim te houden ,

ofomdegetrouwheidenftantvaftigheidvanzijnleerhng

tebeproeven. MaarElifa zwoer telkens, dat hij hem met zoude verlaten.

En Elias daar zijn mantel in één rollende ,
floeg het water ,

en het werd her-

waart enderwaart verdedt, en zij gingen op het drooge over. Toen gafEhas

Elifakeurvan eifch. Waarop Elifaeifchte voor zig eendubbdded van zijnen

ceeft Elias zeide, begeert een harde zaak ;
dog indiengij my in het wegnemen

ziet zal het u gejchieden,cn anders «/>/. Terwijl zij dus voortgingen enfpra-

ken was er een vuurige wagen en vuurige paarden , die hen van ééri Icheid-

den Dus voer Elias in een onwéér ten hemd op. Een glinfterende wolk,

van eedaante als een wagen met paarden, van dwarrdwint opgetilt, ging

fchielijk in de hoogte met den Man Gods ftrijken. Op dat zien mogt Elila

(de geeftdijke gaven van voorzegging en wonderwerken ontfangen
hebben-

de) wd uitroepen: Myn vader myn vader, wagen Ifraels ,
enzynerinters.

Want Elias was onder Gods banier geweeft kragt , fterkte ,
heil, zid.ligt

en leven; alleen zwaarder van gewigt, en dierbaarder van waardij
,
dan

duizenden van oorlogfcharen.

HET
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HET II. TAFEREEL
E edelmoedigheid is brave verftanden eigen, eri ori^

derde vrugten van hare deugd, is de dankbaarheid

niet de minfte ; maar om de zelve altijt wel in het

werk te ftellen , word een verheven geeft vereifcht:

gelijk in de gefchiedenis vanden Syrifchen legerprins

met den Man Gods is gebleken. Na de wegneming
vanElias floeg Elifa met Elias mantel dejordaan,
en hij ging 'er deur. Te Jericho maakte hij hetquade

Water met zout gezond. Op den weg naar Bethel werden
, op zijn vloek

,

twe en veertig fpottende jongens , die hem kaalkop , kaalkop , nariepen , van
twe beeren verfcheurt. Door middel van zijnen dienft , gafde Heer aan de
drie koningen van Ifraël Juda en Edom , in hunnen hogen nood , overvloed

van water. Hij redde een prophete-weduwe uit hare armoede , door ver-

menigvuldiging van oli. De aanzienlijke en weldadige vrouw te Sunem
kreeg, door 's mans gebed, haren zoon weder levendig. In Gilgal maakte
hij het koloquintemoes , dat wegens de overbittere fcherpte in het inge-

wand doodlijk woedde , met meel heilzaam. Hij fpijfde
, op het woord

des Heeren , honderd mannen met twintig gerftebroden en groene airen

,

dat 'er overfchoot. Zulke wonderwerken Gods , onder geen korenmaat

gefchied, moeften door het land alom rugtbaarworden, en tot ijders ken-

nis komen. Naaman nu de krijgs-overfte van Syrië
,
groot van aanzien bij

zijn heer, den koning (want de Heer had den Syriers heil door hem gege-

ven) was een overdapper held , dog een melaatfch man. De melaatfcheid

is één van de vier grote, en genoegzaam ongeneeflèlijke hoofdqualen , tot

welke het heirleger van tallooze een mindere ziekten , als ftromen tot hunne

bronnen, word opgeleid : en zij , in het wortelagtig vogt van het menfchlijk

lighaam vaft geankert , is ,om het onverwinnelijk geweld van het quaad , dat

met ftekende jeukte onder de huid invreet , en van boven ruw en fcherp

en wit met fchobben fchilfert
, wegens hare eigenfchap en zwaarwigtig-

heid , ook Olifantziekte genoemt. Gedurende Naamans quaal , was 'er een

kleine jonge dogter , van Syrifche ftropers uit het land Ifraëls gefchaakt
j

kamenier bij zijne egtgenote. Dat gefchikte kind zeide ; och ofmyn heer

by denpropheet te Samaria was, hy zoude hein van zyue meJaatjcheid gene-

fen ! Naaman zeide zulx aan den koning , die hem verlofgaf, en een brief

aan den koning Ifraëls. En Naaman nam ook zilver en goud en klederen op
de reis mê : en brogt aanJoram den brief, van korten inhoud , en Syrifche

trotsheid ; dat hij hem zijnen knegt Naaman zond , om dien van zijne me-

laatfcheid te ontlaften. De koning Ifraëls het fchrifi: gelezen hebbende fcheur-

de zijne klederen
, zeggende ; Ben ik Godom te dodenen levendig te maken ?

Als Elifa dat hoorde , dede hij den koning zeggen; 'waaromjcheurt gij tme

klederen? laat hem tot my komen, op dat hy ivete dat 'er een propheet is in

Ifraël. Naaman quam met zijn ftoet voor Èlifaas deur: en Elifa hem door

P P P een
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\nr1e«aeen- dat hij zig zevenmaal in de Jordaan zoude waffchen

,

een bode ^^BB^" ' " ' .^erd zeer toornig , en ging heen om dat

en rein wezen. Maar Naaman We
^^^^^^

Elifa n.et uitquarn, en ftond en zi,. P
^^^^^^^^^ ^^^^

melaatfchenf 'Jff^^'^^^^^^ .? zonde ik my in die met kon-
nmkus,mctbeterd^^^^^^^^

^

"T.''t7de ZlketZ een grote zaak gejproken ,
zoudgï, fe met heh-

^hrëh^n" En Naaman fteeg af, en doopte zig zevenmaal in dejor-

^t;::.gLshetwc.r^nd^^^^^^^

sa"VnL':i^
denmL Gods, enbekende, dat er geen Godop aarde was dan alleen m

en boodhemeengefchenk aan. MaarElifa weigerde het, en zwoer

Sn Hete S Bij Na.mans dankbaarheid

vJor dat groótegenadewonderftak zijne onnozelhe.t en onkunde ,n de

lakeGodfsuit, dewijl hij de dankbaarheit aan Godtfchuldig was ;
entlifa

LnStealsd valfchepropheten, devuilgewinzoekers, d.eopgouden

zTvaXmen, daar hun Vchoorfteen van rookt. Want de gaven van

God A mogendheid zijn voor geen geld te koop, en worden ook n^t

met aardfche giften of gaven betaalt. En de propheten , de mannen Gods.

dl gemeenlijk doodarm zijn, tragten geen deel aan deze wereld wdker

eedlante voor bij gaat, tehebben, maar fteuneri op de goddelijke voor-

Sghïd , en als zij den raad Gods tot zijne eer hebben u.tgevoert
,
ver-

wagtenzij in de eeuwige heerlijklieid opgenomen te worden.

HET
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HET IIL TAFEREEL.
E voorzienigheid Gods gaat over de koningen der
^.irde. De Heer heerfcht over de heidenen. Hij rukt
de magtigen van de tronen af, en verhoogt de klei
nen

:
en die met Hem twiften worden verpTectert In

dedagenvan El.fa, wasdeftaat vanjudaenifracleen
verwarde boedel, vol van zonden, en neêrflao bloed
enmoord. Jehunu, van God tothet koninkrijk van

k •
r-i u-jj , f 1^'^'°^?^"' een man hart van aart, en een onbuigl.jk en onverbiddelijk uitvoerder van Gods oordelen

, en ijvenV omden hoon
,
den koning der koningen aangedaan, ftrafen ftreng te wrekenholp Ahazia den koning van Juda, onder andere boofwigten en afaoden'

dienaars, ookvankant. Wanneer Athalia
, Achabs bloed , de koninginne'weduwe vanJoram ,

de moeder van Ahazia , een boos ftuk vleefch en eenvinnig kroonzugtig wijf, van nijd en wraak en dolle razernij bezeten za?
dat haar zoon dood was brogt zij al het koningklijke zaad om , en poog-de Davids afkomft met ftam en wortel tot den grond toe uit te rooien Doséen énig teer wigt werd haren moorddolk ontrukt. Want Jofeba , de dokter
van den koning Jojada, namjoafch, den zoon van Ahazia, uit Libia%
boren, eenkind van een jaar, fteclswijze weg , uit het midden van de ko-
nings-zonen die gedood werden , en verftak hem , met zijne voedfter m
een veihg vertrek van het huis des Heeren. De dvvingelandin Athalia was
door de reis van Ahazia naar Ramoth in Gilead , aan het rijxbewind geraakt

'

en regeerde zes jaren. Maar in het zevende ontbood dehogepriefter Tojada
de overften van honderd

, de hoofdmannen
, en de trauwanten in het

huis des Heeren
;
en maakte met hun een beëdigt verbond , en liet hun den

zoondes konings zien. En hij gafhun bevél , zeggende : een derdedcchan
tl

,
aie opdm Sabbath ingaan , zal de wagt van bet huis des konings hebben

eneen derde deel zal aan depoort Sur wezen i en een derde deelaan depoon
agter de trainuanten : zo zult gij de magt van dit buis tegen inbreking 'waar-
nemen. Gij zidt den koning rondom befttiwen, eenydermetde wapenen inde
hand

: en die tuffcben de gelederen intreed , zal gedood worden. Weeft ^ij
dan by den koning , als hy uitgaat , en in komt. En de overften quamen rnet
hunne manfchap in zulk een orde tot den priefter Jojada op: en hij gafhun
defpietfen en fchiiden van den koning David. De rondaffiers ftonden elk
met hetgewéér in de hand, van de regter tot de flinker zijde van het huis
naar den altaar, en naar het huis toe bij den koning rondom. En Jojada
brogt den zoon des konings uit , en zette hem de kroon op , en gafhem de
Getuigenis (het Wetboek) en zij maakten hem koning, en zalfden hem : en
men klapte in de handen

, zeggende ; de koning leve. Athalia dat gedruifch
norende, quam fchielijk ingevlogen, en ziende den koning bij den pijlaar
Itaan, volgens het gebruik, en de overften, onder het klinken der trom-
petten

, fcheurde hare klederen j want zij merkte wel dat het haar beurt zou
Ppp 2 . val-
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vallen en riep; Vloekvermntfchap, Verraad. De priefter Jojada zeide

tot de legerhoofden, laat haar in het huis des Heerentm gedood worden,

brenit haar huiten , en ivie 'er volgt , flaat met het zwaard. Dus werd zij

op den paardeweg naar's konings huis gedood. Voort maakte Jojada een

verbond tuffchen den Heere, en tuflbhen den koning; en tufTchen het

volk dat het den Heere tot een volk zoude zijn ; en tuflchen den koning

en het volk En men haalde Baals huis onder den voet ,
rukte de altaren

om ver en verbrak de beelden ter deeg; en zijn priefter Mattan werd

voor de'outers doodgeflagen. Wijders vergafJojada de ampten van het huis

desHeeren: nemende de overften, en de hoofdmannen, en trauwanten

met zig, en zij brogten den koning met alle man uit het huis des Heeren,

langs den weg van de trauwante poort , in het paleis. En de koning Joafch

,

een kind van zeven jaren, zat op den troon der koningen, en al het volk

was verblijd , en de ftad in ftilte. Dat was een fchigtige ommezwaai van za-

ken, alwaar geen blind geval met de kroon kaatfte; maar daar de hand,

die alles overfpant , het regtfnoer trok. De poging van Athalia in haar bloed

gefmoort, enderafgoderij in hare dood de nek gebroken. Het was de pligt

van den vromen Jojada , als hogenpriefter , en uit kragt van zijn huuwelijk

,

het kerkelijk enhet wéreldlijkgade te flaan, voor het koningklijke weeskind

tezorgen, enuitheemfcheheerfchappij buiten te houden. En het is geloof-

baar , dat de man niets zonder aandrift van Gods Geeft , en den raad der pro-

pheten, met eensgezinde krijgsoverften , ondernam en uitvoerde: want hij

dede goed in Ifraël aan God , en aan zijn huis. Aldus werd het ftamhuis van

David in ene jonge telg behouden , en de vuurkool van zijn gezegende af-

komftbleefaan het glimmen, volgens het woord des Heeren : Ikhebmyn

knegt David, mijngezalfden , een lamp in Jeriijalem, mijn verkorenpd,
voormijnaangezigt toegercgt , om mijn Naam daar tefiellen.

HET
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HET IV. TAFEREEL.
E tegenfpoeden van een regtvaardigen zijn véle
maar de Heer red hem uit die alle. Zulx bleek in'
Hizkia

,
die (met den tijtel van weêrgadeloos in eod-

vriigtigheid onder alle koningen vanJuda gekroont)
verloflinge van den Heere in benaauwtheid heeft ont-
fangen In het veertiende jaar van zijne regering,

^qimiSanhenb koning van Aflyrië, teg^s afc

1 JU, j
^^njüdz op

, en nam die in. Doe Hizkia
kogt de breuk, met driehonderd talenten z.1ver, en dartig talenten Roud
af. Niettemin zond Sanhenb Tartan, Rabfaris, en Rabfake (opperfchen'
ker die een afgevallenJood fchijnt, omdat bijgoed Hebreeuwfch fprak
enhet woord voerde) van Lachis af, meteen geweldig léger naar Terufa-
lem die verzogten den koning Hizkia te fpreken. Maar hij zond hun
Eliakimden hofmeefter, en Sebna den fchrijver, en Joach den Cancelier
Toen zeide Rabfake, zegt tot Hizkia, alzo zcgtdegroote koning van A/Pv'.
rie : waar vertroimt gy op

,
dat gij wederfpannig tegens my zf,t ^ Stemt

gy op den netftafvan Egypten ? Ofis het op den Heere tmen God
>

' Ik -wil u
tweeduizendpaarden geven, hebtgy 'er wel ruiters toe ? Hoe zoutgij dan aan
een vorjt den minflen knegt van myn heer, weêrftant bieden^ Een ik nu
met zonder den Heere opgekomen, om deze plaats te verderven^ De Heer
heeft hetmygezegt. De boden van Hizkia zeiden daarop, fpreek Swifch
want wy verflaan het

, om het volk dat op den muur is. Rabfake zeide • heeft
mijnheer tot uwen heer, en tot u gezonden

, oftot de mannen die op denmuur
zitten, op datze met u hunnen drek éten, en hunne pis drinken ^ En hij
Ichreeuwde luider zeggende in hetJoodfch ; hoort het woordvan den m'o-
ten koning vanAffyric: laat Hizkia u niet bedriei,en,enop den Heere doen
vertrouwen: hyhitflumiar op, met te zeggen, de Heer zal ons redden,
hebben de goden der volkeren hunne landen uit mijne hand konncn redden
ja tot Samaria toe, en zou de Heerjerujalem uit mijne hand redden ? Het
volk antwoordde den terger vanGod, volgens het gebod van den koning
Hizkia, geen woord. Als de koning Hizkia dat hoorde , fcheurde hij zij-
neklederen, tot een droevig téken van het uiterfte misnoegen over de
gruwelijkfte godslaftering

, bedekte zig met een zak , ging in het huis
desHeeren, en zond Eliakim, en Sebna, en de oudfte priefters , ineen
hairekleed totjefaias: die tot den propheet, uit den naam van Hizkia
zeiden

; dit is een dag van benaauwtheid , van fchelding, en van ver-
jmaadheid; want de kinderen zyn tot aan de geboorte, en daar is geen
kragt om te baren. De Heer heeft de woorden gehoort , waar mede Rabfake
den levendtgen God heeft gehoont. Biddan voor bet overblyfzel. Jefaias ant-
woordde

;
Zegt uwen Ijeer, zoojpreekt de Heer : vrees de woorden niet ,waar

mede de dienaars van den koning van Affyrié my hebben gelaftert. Ik zal
hem tn zijn land doen wederkeren, endaar met het zwaard nedervcllen.

Q.qq Rabfake
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vanTirhacadenkonmgvanCufchhad^^^^^^

Hizkia .om her"-n z,,n vercro^^^^^^^
hadden'gedaan .en of hij

van her gene de ^^^^^^^^'^^^^ her fchr.fr had gelezen
,
g.ng

alleenmeinde vn) te wezen
^J^^ „eere vu.riglgk om

r;^'" y L^vt sttenCop dar alle kon.ngkr.jken der aarde

verloffing u.r v^^"^'^^^^
Toen her fefa.as H.zkia aan-

f^T ) D f mord dct dc Heer over km keft gcjprok n
:
de

herib gehoopt.

^''iJ^^^^^^
nognooitvan

"'"T 1 S^^^^ "elmnt engelaflerti tegemwe. kbt g,j de

jkmveruevcn, "
t„,^fikkb met myiie 'wagenen de krgen heklom.

"""^ 7i:fïS^S&nZ:Uhan Ift^kki en inkt krtvande
men tk zal dc eed ren n « .

,

H^bMersrn ren^^^

Zdz n mileyhefteden te verftoren. Ik met doen. Om umMe
Ten eii" dat rnet een tekn zal kveftigt worden. Daarom zegt de He r

ÜfLngvan Jffyrie : kj zal d deze ftad nu t ,ngaan .
geen pyl er

InS^n metgeen liild daar voor komen, nogte een wal

(I
!mmyicnomDav,dnnjnbregt, kimden. Her gefch.edde ,n d.en

ilJJllc den dac^ volgde ,
op welken de koning van AfTyr.e Jerufalem

SSlerr) ir d? Engel d^s Heeren , rn her léger van Afllu honderd en

V fen agtcnng duizend mannen doodlloeg. Dar was een u.rftekend werk-

ftïkvan Godslrekende geregrigheid , waardoor den verwoefter der aar-

de die koningkrijkendo"orznnkeelioeg.mz.,nen vermerelenhoogmoe^

palen werden geftelr. Toen Sanhev.b regens her verdrag opquam .
verlofte

deHeerHizkfa en Jerufalem m eenen nagr ,
vand,enrrorzenv,,and Mer^

kanuirde Sehr.ft nier du.dehjk zien, door war quaal zulk een groot geral

van Afl-yrieren zoo feh.el-jk mer de neus in het zand v.el; of her was de

Ta lendi ziekte, depopelfi,. hoofdzw.jmel.ng.of de peft; aln,tz., lagen

er toe. De uitvoering van de ftraf komt onder de benam.ng van n

flaanden engel, voor. \véérl,gr , blixem ^-^er, vuu-enly ta^^

en damp, e"n koude, onwéér en dwarrelwinden ,
honger en dorft

,
z.,n

wapenen, die de Almagtige God zijnen vijanden op het lijf zend. W nt

fn Gods xvoord worden verbolgentheid ,
verftoorrhe.d en benaauwrhed

ookboozeengelen. gezanten, of boden, genoemt. Dit ftaat vaft dt

de overwinning bij den Heerc was , wien de eer alleen toekomt, en d.e

nooit veldflag^heeft verloren.

HET
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HET V. TAFEREEL.
Ergen mogen wijken , en heuvelen wankelen

j maar
hec woord des Heeren blijfr in eeuwigheid

, en komt
op 2ijn tijd. De voorzegging van den Man Gods
die

,
ruim voor drie eeuwen , den afgodifchen konin»

Jerobeam met den donder van de wonderwer-
ken des Heeren voor het voorhoofd floeg, werd
volgens de ontvouwinge vervult. Want het huis van

1 , , ,
^'^^''^^^^^o^" benzoon geboren, namentlijkTofia,

die, als een held Gods, op den gantfchen weg van zijnen vader David wan-
delde. Deze vrome koning, zuiver van harten handen, al vroe^ in zijne
jeugt genegenom den Heere zijnen God te zoeken

, Oegtte de hoogten
, brak

vervloekte brandaltaren af
, haktedeboflTchenom ver, en verbrijzelde de

gefneden en gegoten beelden, reinigende Juda enjerufalem van den drek
der afgoderij. In het agttiende jaar van zijne regering zond hijSaphan den
fchrijvertotHilkia den hogenpriefter , om het geld, bij de deurwaarders,
tot verbetering van het huis des Heeren, verzamelt, aan de werkbazen te
geven, en wijders aan de arbeiders, en tot het inkopen van hout en fteen
te hefteden. Toen zeide Hilkia , dat hij het Wetboek (mogelijk het ei^en
handfchriftvanMofes, den knegt des Heeren) in het huis des Heeren had
gevonden, en gaf het aan Saphan, die 'er in las , en het tot den konin»
brogt

,
en hem voorlas. Als Jofia de woorden van het Wetboek hoorde'',

fcheurde hij zijne klederen, uitfchrik voor Gods gramfchap over de zon-
den zijner voorzaten : en hij zond tot Hulda , de prophetin , om den Hee-
re, over de woorden van dat Boek, voor zig, voor het volk, en voor
Juda te vragen. De Godfpraak antwoordde : Ik zal qiiaadnaar luid van het
bock brengen, dogde oogcn vanden konwgvanjuda zullen, omzyneverne-
dering, de vermejling enden vloek niet zien. Daarop ging de koning

,

de voorganger, deherfteller, en handhaver van Gods Wet , met de oud-
ften, en alle man van Juda enjerufalem, enpriefteren, en propheten, in
het huis des Heeren : en het Boek derWet , van het Verbond , werd gelezen.
De koning

, ftaande bij den pijlaar , maakte voor zig en voor het volk een
verbond

, tot beveftiging van de woorden in het Boek gefchreven ,om den
Heere met hart en ziel na te wandelen. Hier op quamaanftonds een hervor-
ming van huishouding. De koning dede al het gereedfchap , voor Baal

,

en voor het woudbeeld, en voor al het heir des hemels , gemaakt, uit de
kerk des Heeren brengen , cn verbranden , en het ftof wegvoeren. Hij
fchafte de zwarte offeraars , die Baal , de zon , de maan , en de dwaal- en
andere ftarren rookten , af Het bofchbecld werd uit het huis des Heeren
gebrogt

, en verbrand , en het ftofop de graven van het graauw geftrooir.
Hij rooide de huizen van het ontugtig geboefte uit. Hij verontreinigde en
verbrak de rookhoogten der poorten: en de bekeerde priefters, Aaronij-
ten, offerden niet op den altaar des Heeren , maar aten ongezuurde brooden

.

Q.qq 2 To-
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Topheth in Hinnom werd voorden vuirigen bloedbalg van Molech ook

Sek De zonnepaarden werden weggedaan , en z„ne wagens verbrand;

j j 1 i....n van Arhaz en de voorhofouters Van ManalTe, afgebro-

£n et Sze
"
D togrSvanSalo.on, voor Afchrorerh .Ca.ofch.

1 Macom èebouwt , werden niet verfchoont. Men brak de opgeregte

SeH HoSr^^^ en fmeet er doodsbeenderen. De akaar

en de hóo °te vanjerobeam werd vergru.ft, hetwoud in vu.r gezet. Jofia
en üe «oo^tc v

j berc^^raven , iet de beenderen uit de zelve

va^n hem ad gepropheteert , liet h,j rullen. W.,ders velde h.j de huizen der

Too' en, de tergingen des Heeren, in defteden van Sanaaria, neder; en

n^me de oriefters der hoogten op hunne altaren , en verbrandde nnenfchen-

SeÖd rboven op.° De foning daarna te Jer^jfaletn komende, ge-

bood a het volk het Paafchfeeft den Heere hunnen God te houden dat

van de dagen der Regteren , en in al den tijd van de koningen van Ifrael en

ïuda met zulk een ftaatfi niet was geviert. En tot een «ot van alle

heerli ke daden . dedeJofia (want zijn gantfche hart was regt met God) de

Srze'gers, de wiggelaars , de huis- en drekgoden
, ^^ f^'l^'^f^'^'

riudainjerufalem weg; beveftigende de kragt van Gods Wetboek, l^t

SS vanhetVerbond. Zo dat Jofia inzijne dagen hetongeloof vertrapte,

dat lerufalem enjuda zoo baldadig had vertreden ;
engeweeft .s debeoor-

loaer de beeldeftormer , en de overwinnaar der afgoden)
;
de noordftar

vo^or alle aodvrezende koningen en vorften .
om naar te zeilen

;
en door

I?nedeu|den, dezonaan d=^en hemel van de Joodfche kerk. WaaromKle

opklinkende bazuin van Gods onvergangkeli)k woord , den lof van dien

ftad-enftaat-en landhervormer , door alle t.)den trompét En daar door

bl.ift deeezeoende naam van den vroomften en godsdienftigften konfng,

denverdadigervan Gods alleen zuivere Wet, onfterflijk leven, zoo lang

het aardrijk in wezen blijft.





l



HEILIGE TAFEREELEN.

HET VI. tafereel:

H9

Erfchnk voor geen vuur, maar vrees de oordelen vanGod en 7,e 2,,ne wraak over de zonde met ontlat
aan. Want de Heer had voorhenen in heT a gem 2gefproken: ^mmy is de„ken de vcflS
op den tydalsbm voet zal wankelen, JiTtvan hunnen ondergang ,s naby, en de dmj 1,,„._-^

,,

hun zullen gebeuren, haaften. En nader I he't bi

gelykrneneenuJge..Jchte fihotelTphan^^^^^^^^^^^ tZ^XK^vin onder Babel ftond , werd MatMn.., Z ^
"'«WA Wanneer Juda fla-

bucadnezar koning .>emalk en ZedeVi. .
van Jo|achim, van Ne-

floot de ftad, en dreefden ftormram rondom te<>ens haar aan nifu^ger.g v.1 door den langdurigen tijd zoo zwaar? datï^^^^^^^ ^^,bï'en de felle honger, een razende raadsman, in den benaauwden noodbKte neep. En w.e weet, ofjerufalem hare zufter Samaria Jiet^ekekdaar een vrouw, het teder ontfermend en moederlijk gemoed üi^effcïudhebbende, met een wolvinnehart haar gekeeld kind in\TafSvaln bal^fchokte, of ten minfte den vratigen lufl.op omgewroetemEp^^^ tnpnjen hebbe geboet. Toen werd de ftad doorgebroEn c^^^^^^^^^
worpflagenuitfchildpadden en torenen, de ftormgevaarten • of door debezett

1 ge„,,if3^ omopenlugt te knjgen. En de^ krijgsluiden Igc et

ïïtSïfdl l
"J^'^^'^'^'^^rS^ DeChaldeen hemnazfttend

d! V n ^'T ''^^^'^ vanjericho
,
en zijn gantfche heir verftrooi-

koSl l \ f" Ï^E'^T
^'"^ '^^"'"g' ^" bro|ten hem op naar denkon.ng van Babel te Ribla

: daar zijn vonnis werd ophaakt. Aaar wer-

£ de
-yngezigtgeflagt: en men verblindde Zede-

hem L^rfil'
, '°

f^""
'"'^ ^°P^^^ ketenen,en voerden

waln L ? ^'T '^"''^ Nebuzaradan
,
de overfte der trau-

rf
'^"'^'""'^ koning van Babel tejerufalem,

alkh,^ ^^"'l'^"
''^ '^"'^ den koning, in brand, enaue huizen

,
de huizen der groten

, verbrandde hij met vuur Hoe dier ftond
jeruialem,tenvuureentenzwaardegedoemt, hare zonde! Zij, die Godnacl verlaten, was ook van God verlaten. En wat een bloedkelk van ver-

r nad Juda aan de geeftelijke hoererij van ManafTe gedronken , die haar

Heer.n"'7P g-""^^^'^" '"«^ft' den akker desneeren, door Nebucadnezar
. aldus worden uitgewied: die zijne krijgs-

Rrr deugd
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^"'°^'^:^Xo,^&^^o^^<^"' i»5e„ .ing des .rd-
Canaan , en de koninKU)Kc

j^^^ ^jj^^^

niks, in een zé van vuur en bloed e^^^^^^^

die ftad en land op den

sfoL "et aÏveS 'jammer en elende, aW)nf ' - 8^

f7 yeTekiamoeft, voor het derven van het lieve hgt ,
en het qu.jnen

laaft. ^e'l^'''^™°f''Vp_i,.i, een eeketende hond, het treurfpel van den

1 Riuinnifche afeoden werden opgeoffert. De woefte hoofdftad

.n hü£ o^^^^^^ van de weidende vlammen, een ,,dec

Sren wSpenToe/D^
-.«effijn vertrapt,

ïe konSfpurper gefchonden, en 'taartspriefterlijke gewaad ontheiligt:

tant de heSenen waren in het erfdeel des Heeren gevallen ,
zy ontrein.g-

rndehefekerk,en beukten de muren vanJerufalem tot een puinhoop.

f^zJk eenWri brand , ontbrak er zeker geen vrouwekracht nochte

maSetois van Babels woedende krijgsknegten ; welker ongenade te

Sfverbidden, is de wreedheid tergen en farren De dood was in de

ve^errjeklommen, en inde paleizen gekomen. Jerufalem was de ftad

r werd bezoat. In het midden van haar was enkele verdrukking
,
de

fard! treur"e°^en de hemelhoven was zwart. Toen mogten de huiche-

Lars tësion, die op dc Kerk des Heeren , de Kerk des Heeren
,
de

SdesHeeren, hadden vertrouwt , wel uitroepen : %
emvertera^dvmr , enme kan duren by een eetmgen gloed ,

die de mkom-

Jen des lands verteert , en de gronden der bergen invlammen zet?
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HEILIGE TAFEREELEN.
HET EERSTE TAFEREEL

Van het Eerjle Boek der Chroniken.

En koningskroon is moeilijk te torflèn: want aart
de heerfchappij is laft vaft ; en daarom zoude een
wijs man, de ftaatzaken van dewéreldwel overwe-
gende, dat fchijnfchone hoogftvorftelijke hoofd-
cieraad, van alle zijden begrimt

, benijden belaagt,
en onvermijdelijke elendcn onderhevig, al flingerde
het voor zijne voeten, niet ligtelijk van den grond
oprapen

, en op zijn kruin zetten. David regeerde
over gantfchlfraël, en hij dede al zijn volk regt en geregtigheid , en had
zonderlinge gunft en genade aan Mephibofeth toen onlanx bewezen,
wanneer Nachas , de koning der kinderen Ammons

, quam tefterven , en
zijn zoon hem in de regering volgde. David die geen weldaad liet onbe-
loont, dat wetende, zeide; z«/ w^/^/fl^/^g/jf/^/ (alle foort van beleefd-
heid, dankbaarheid en goedheid) aanHamm, den zoonvan Nachas , doen,
om dat zijn vader zulx aan mij gedaan heeft. Het is onzeker, en het blijkt
met uit de Schrift, hoedanig de weldaad van Nachas, aan David bewezen, zij

geweeft
: maar het vloeit uit de rede , dat hij hem in zijne ballingfchap barm-

hartig had gehandelt. En fchoon deWet verbied, den vrede en de welvaart
van Ammon en Moab te zoeken, nogtans verpbgt de wet der natuur
den menfch tot dankbaarheid, voor ontfangen goed. Derhalven zond de
koning David gezanten henen, om de rouwklagt over de dood van den
voorzaat bij den nazaat, uit zijnen naam, af te leggen: en mogelijk welook
om hem te gelijk, naarde wijze derkoningen , die met elkander in vriend-
fchap leven

, geluk op den troon te wenfchen. Maar de blinkende deugd
kreeg, gelijk dikwijl aan vorftenhoven gebeurt , de afgunftige nijd tot ha-
re gezellinne

: en daar is niet zo goed , dar van wispelturige hovelingen geen
verkeerde uitlegging

, bij een onftantvaftig koning , is onderworpen. Want
Rrr 2 wan-
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wanneer de knegten van David, in het land der Anamoniten ,

totHanun

ouamen om hem te trooften ,
zeiden de quaadgez.nde Ammon.t.fche

ZXniotBzmn: Eert Davidumnvaderm uwe ogenim^rnv^c^^^^^

Te vo len) om dat hij troofters tot u heeft gezonden ? Z,jn zjne kn^

ZS tot i gekomen om het land te door mMen en te verfmden en

t Zd Ie hoven te keren ? Door die valfch gefmede rede
,

uit de onbe-

fnnnen zinnen van wulpfche loshoofden , die met alle winden waaiden en

"e"erzXwathuneerftvoordenmondquam,^

MangaJt-g^^^^^

Sen den onfchuldigenDavid ingenomen; en zi,n gemoed ,
dat buiten

affienkentevore'nwasgeruft, werdfchielijkomgefchommelt, gehjk

neen MftaandeWater,vaneengeweldigenftormwmd
beweeg

fop boven drijft, want in plaats van dat hi, z>,ne fchuld.ge dankbaarheid,

meteenheufchebeleefdheid, voordeeer, zig van zulk een groten koning

Tn ontzaggelijken oorlogsman, als David, aangedaan aan z^ne gezan-

ten zoude^ hebben erkent ,
mishandelde hi, hen fchandelijk. In de

drift dan van fporeloze hartstogten , liet Hanun de knegten van Da-

vid den halven baard affcheren . en de helft van hunne klederen

tot de heupen , tot de billen toe ,
affni)den , en zond hen henen. Het

fchiint dat hij die fnode manier van verontwaardiging uitkoos, om

dat he^ langk hair ,
bijna bij alle volken tot een eer en de kaal-

heid tot fchande ftrekte ; en voornamentli)k bi, de IfraéUten die

van het hoofd enden baard te fcheren een afkeer hadden : en bi, ge-

voW waren die half-gefchoren Hebreen , een enkel guiggelfpel voor het

Ammonitifchegraauw. waar bij quam nog een vuiler daad, het haUwe-

een affnijden der klederen van de Joodfche mannen, het geen de eerbaar-

heid quetftc , als een zaak , alleen eigen aan die in een beefteneft is ge-

worpen , en van het gebruik van alle reden verfteken: waar door de be-

fcijdenis , het téken van het verbond Gods , van de gevoorhuidde Am-

moniten werd befpot en uitgelachen. En met averegts beftaan , werd het

oaftrecn, in dat aanzienlijkfte gezantfchap , welk vreedzaam quam, ge-

fchonden , en het goede en vredelievende gemoed van David, dat ge-

noten deu^d indagtig , de vriendfchap en dankbaarheid had gepaart, ten

quade, metfchimp en fpot, verfmaadheid en kleinagting , en hoon, mis-

duid en vergolden , en die held , met een hart als een leeuwenhart inde

borft, tot wraak van oorlog getergt , waarin zijn ijzere vuift het Itotder

aarde met afgodifch bloed zoude mengen. Deligtgelovigheid, deonvoor-

zigtigheid, en de dwaasheid, ftaken in Hanun uit, alle dne magtig ge-

noeg, om oorzaak tot zijn verderf te geven. Waarom zijne verfoeijelijke

uitfpatting , een waarfchuwing voor alleprincen is, om het oor aan geen

pluimftrijkers te lenen, nochte op vleiers te vertrouwen, nochte verkeerd

oordeel, in een haggelijk geval , door den raad van oorblazeren,op te vat-

ten ; vooral niet uit te voeren , voor-en-al-eer een zaak tot in het hart toe

onderzogtzij, en overwogen,om geen misdaad met naberouw te boeten.
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HEILIGE TAFEREELEN.
HET EERSTE TAFEREEL

Van het Twede Boek der Chroniken.

E woorden der wijzen zijn als prikkels , en fpij-

kers , van de meefters der verzamelingen diep inge-

flagen, die van den énigen Herder zijn gegeven. En
daarom was de rede van één man Gods zo kragtig

,

zo zielroerende , en zo overtuigende , dat hij alleen

een zeeghafcigh en woedend heirieger in het hollen

ftuitte, tot bedaren brogt, en aan den band van zij-

ne tong lei. Achaz, koning vanJuda, dede niet dat

regt was in de ogen des Heeren , gelijk zijn voorvader David: want hij

wandelde op de wegen der koningen Ifraëls , goot beelden voor de Baa-

lim, en rookte zeifin het dal des zoons Hinnoms, en verbrandde zijne

zonen naar de gruwelen der heidenen , die hun liefifte kind opofferden

,

om de gramfchap hunner afgoden , zo als zij meinden, te verzoenen.

Hij rookte ookop hoogten , op heuvelen , en onder al het groen geboom-

te. Daarom gaf God hem in dehand des konings van Syrié , die van hem
een grote menigte gevangen nam , en te Damafcus brogt. Pekach ook

,

de zoon van Remalia , de koning Ifraëls ,
floeg op één dag honderd en

twintig duizend ftrijdbare mannen in Juda dood. Daar benefFens doodde

Zichri, een dapper held van Ephraim, Maafeja den zoon des konings , en

Azrikam,den hofmeefter,en Elkana den tweden, den ftedehouderdes ko-

nings. De zonen Ifraëls ook namen van hunne broederen twehonderd dui-

zend vrouwen , zonen , en dogteren , gevangen , pionderden van hun een

groten buit , en voerden den roofnaar Samaria. Zo dat het éne wé op het

andere volgde,omdatJudaden Heere,den God hunner vaderen^ad verlaten.

Op dien tijd , in dat haggelijke gewrigt van zaken , wanneer het bloed zijn

medebloed , uit énen en zeiven hoofdftam gefproten , zogt te onder te

brengen, was aldaar, door de voorzienigheid Gods, éenOded, een pro-
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pheet des Heeren , die het leger, dat met den rijken rooffchat van Juda

geladen naar Samaria toe quam ftrijken , te- gemoet ging , en dus aan-

fprak: Ziet, door de hitte van dm toren des Heeren , des Gods uwer vade-

ren over 'Juda, heeft hij hen in me hand gegeven, en gij hebt hen in een

hemelhoge verbolgentheid doodgejlagen. En nu maakt gij fiaat , de kinde-

ren van Juda en Jcrufalem u totflaven en Jlavinnen te onderwerpen. Zijt

gij het niet alleenlijk? bij n zijnfchulden voorden Heere uwen God, der-

halven hoort naar mij , en brengt degevangen weder , die gij van uwe broe-

deren gevangkel'yk hebt weggevoert, want de brandende toren des Heeren

is over u. Dat was te zeggen; mannen, ziet voor u wat gij doet: Juda

heeft gezondigt , en is van denHeeregeftrafc; en daarom hebt gij ook de

Wet overtreden , dewijl gij uwe ftam- en landgenoten op een llaaflche

wijze, als uitheemfche, wredelijk zoekt te handelen : en zoud gij nu den

berg van uwe zonden nog hoger voor God opftapelen? De Godfpraak

van Oded was aanftonds van zulk eenkragt, dat Azaria, Berchia, Je^

hizkia , en Amafa , vier hoofden uit Ephraïm , den aannaderenden uit het

leger te keer gingen , en tot hen zeiden : Gyzult dezegevange menigte hier

niet binnen brengen , tot een fchiild tegens den Heere over ons : gy wilt bo-

ven onze zonden nog Jchulden opladen , en daar is veelfchuld op om , en

brand van toren over IJraël. De aanfpraak van dat ontzaggelijk viertal ver-

zette en ftilde de gemoederen der voortrekkende oorlogsfcharen : ge-

lijk wanneer een ontelbare menigte van een onbefchofte gemeente in rep

en roer is , waar de dolheit haar aanvoert ; en een man van eer en aanzien

hare ongeftuimigheid met beleefde woorden ftreelt , en de bij een gerot-

te hoop zwijgt, en gehoor geeft, en al het gedruis leggen gaat. Want

voort flaakten de Ifraëliten , tot een teken van leetwezen en mededogend-

heid , de gevangen , en den buit , voor het aangezigc der overften en de

gantfche vergadering.De genoemde hoofdmannen toen waren gezwind met

barmhartigheid in de wéér, bekledende de naakte gevangens, uit den roof,

van het hoofd tot de voeten toe.enverquikkendehen metfpijs en drank en

zalf, en zettende de zwakke zieken op ezelen, dieze te Jericho de Palm-

ftad bij hunne broeders , en bloedverwanten brogten ; en keerden , met

de vredeolijf gekroont , weder naar Samaria. Aldus werden de woorden
van den proheet Oded , door den Heere , van wien hij zijnen laft had ont-

ontfangen , met nadruk gefterkt. Juda was verblijd, Ifraël vergenoegt,

en de gebroken bloedband van de ftammen Jacobs wonderlijk geheelr,

daarom hebben de vrome mannen vanJuda en jerufalera, voor die hemel-

fche weldaad , den Heere zekerlijk gedankt en gezegent
, zeggende : Ge-

looft zijt gij, 6 Heere, onze God ! want wij hebben dit land door ons

zwaard niet geërft ofte verkregen, nochte onze hand heeft ons verloft,

noch onze arm heeft ons heil toegebrogt j maar uwe eeuwige goedertie-

renheid heeft ons behouden.

HET
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HET II TAFEREEL,

üflchennagtendag, duifternis en ligt
, dood en le-

ven, is geen groter onderfcheid, dan tuffchen on-
deugd en deugd

, godloosheid en vroomheid zon
de en geregtigheid. De koning Hizkia had als een
hgt

,
tot eer van den Heere zijnen God

, befchijnen-
de Juda en Jerufalem

, uitgeblonken. Daarentegen

„
^ Mmafk een rokende ftinkpoel, die zijn koningk-

--
.

e,^" vullen damp van afgoderij, die op den
gantfchenftaat kleefde, bezwalkte. Hoe wonderlijk ftaken die twe de
vader en de zoon

,
bij elkandcren af! ManafTe dede quaad in de ó^endes

Heeren naar de gruwelen der heidenen
, diedeHeer, van voor het aan

gezigt der kinderen Ifraëls, uitde bezittinge had verdreven. Want hij re-t
te de hoogten, van zijn vader omgeworpen , weder op, bouwde altaren
voorde Baalim, en maakte boflbhen , en boog zig godsdienftig voor al
het heir des hemels, als Saturnus

, Jupiter , Mars , de Zon, Venus Mer-
curius

.
en de Maan

, en ander geftarnte. Hij bouwde ook outers voor degoden der naburige volken , in de voorhoven van het huis des Heeren
Hu dede zijne zonen

, in het dal des zoons Hinnoms , door het vuur gaan*
enpleegdeguiggeleri,, lette op vogelwiggelerij , oefFende oogverblinding
ftelde buikfprekers en waarzeggers aan , en dede veel quaad in de ógen des
Heeren om Hem te tergen. Hij voerde ook een gefneden wonderbeeld
(mogelijk voor Vefta, de Aarde) in het huis Gods. Aldus dede Ma-
naflejuda en de inwooners van Jerufalem dwalen, om quaad te doen bo-
ven de heidenen. En of de Heer barmhartig en genadig

, langkmoedieen
groot van goedertierenheid, tot hem en tot zijn volk , over alle die boze
zonden, door den dienftvan zijne knegten de propheten

, voornament-
lijk doorlzaias (die men zegt dat van hem meteen zaag is doorfneden

)Iprak
,

ZIJ gaven geen gehoor
, zij merkten niet op

, zij floegen het in den
wind Daarom brogt de Heer over hen de krijgsoverften , die de koning
van Aflyné hadde

, en zij namen ManaflTe onder de doornen, en voerden
hem geboeit met twe kopere ketenen naar Babel. Het fchijnt dat Ma-
nafle voor de geweldige roede van AfTur, van den Heere verwekt , fchrik-
tej en door den knaagworm van zijn bezoedeld gewiftè gebeten, zig in
de doorneftruiken had verfteken : maar de ftrafvan Gods hand was niet
te ontvlugten. Deze gefchiedenis komt in de Schrift zonder een wijdluf-
tige befchrijvinge vo^r ; want daar word op dien tijd van geen voorafgaan-
den oorlog tuflchen Aftyrië en Juda gewaagt

j waarfchijnelijk tot een be-
toninge

,
dat de tugtigende hand van den Almagtigen , op een bijzonde-

re wijze
,
Manaflè van den troon afrukte , en in den naren kerker fmeet

Uat was een flag, harder dan een donderllag
, die de wijde wereld in dewen klonk. De koning van Gods volk, die de ftem des Heeren niet had

getioorzaamt, zat, volgens de voorzegging van Mofes, ineen vreemd
S s s 2 land,
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bii onbekent volk ,dat hout en fteen als goden diende

,
gevangen, ruflchen

vi^murenalseen;^^^^

inpC van den fcepter te handelen , zonder anders het l.ghaam veel te

bewegen >
tnogelijk weinig van het heve hgt des hemels aan te

fchouwen, nagt ^n dag op de genade van een onbarmhart.gen ftokbe-

waardlrhópende, en geduldig verwagtende, wat de wreedheid den ge-

Cndenleknevelden, in banden van elende gehouden ,
met fmaad zou-

de aflan"en In die bktere benaauwdheid van zware verdrukking wan-

neerSafTe, van alle aanfpraak en trooft van aartspnefter en hofgezin

verten a lijk een misdadige die op den hals gevangen zit, zijne dagen

m fzugtenin tranen in eenzaamheid fleet, hadhi, ti,d, om met een af-

eetreurt gemoed geduld teoeffenen, zijne gruwebjke zonden te overden-

ken en zie voor den God zijner vaderen te vernederen Hem in de

Toedete vlen, en om de vergevinge van alle zijne overtredingen te bid-

den De deur der genade van den ontfermenden God ftaat voor een op-

reet fmekend, boetvaardig, en fchuldbekennend zondaar altijd open De

ufhtGodsishet regtemiddel tot bekering. Het is met bekent, hoe lang,

en in welken tijd des levens, ManaffeaandenEuphraatgevangenhebbe
ge-

X! enophoedanig een wijze hij verloftzijenherftelt. Dog het zond^

ge voorbeeld van dien koning moet alle vorften van afgoderij, de het

regt van den Allerhoogften fchend, affclirikken, om m diergelijk een

ftraf niet te vallen.
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TAFEREEL VAN ESTER.

E heerfchappij is een overgang : want na dat Aflyrië

,

als oppermonarchin van hec ooften in gantfch Afië,
met wijdgevreesde armen, de rol van het hoofdge-
zag had volfpeelt, ftiet de mogendheid van Perfic,
door het geweld derorelogen, haar uit den zetel!
En God, van wiens welbehagen alles afhangt, ge-

,

bruikte dan de éne , om zijn volk wegens hunne zon-
den te tugtigen; en dan de andere, om het zelve,

naar den rijkdom van zijne genade en ontferming , te verloiTen en te behou-
den : en zulx wel door kleine beginfelen , die grote zaken voortbroc^ten en
de verwagting van het geloof met verwondering te boven gingen Wanneer
Achafchuerofch de koning der Perfen , die van Indië af tot Ethiopië to -

over honderd en zeven en twintig landfchappen den fcepter zwaaide, zijne'
grootfte vorften op een overkoftelijken maaltijd in het paleis te Sufan ont-
haalde, ontbood hij de koninginne Vafthi, met de wrongkroon op,
voor hem te verfchijnen. Maar dat ftijfkoppig wijf weigerde te komen!
waarom zij van den vertorenden koning werd verftoten. Voorts zo<>t
men overal de fchoonfte jonge dogters, maagden, voor den konin^ op,
tot een koninginne in de plaats van Vafthi. En onder die alle te Sufan
werd Hadafla, Efter, een overfchone jonge dogter, een bevallige maagd,
mede in het hof opgebrogt. Deze ouderlooze Efter was de dogter van
Abichail, den oom van Mordechai (een jood uit den ftam Benjamin, met
Jechonja den koning van Juda door Nebucadnezar , uit Jcrufalem ook
weggevoert) die haar had opgevoed , en voor zijne dogter aangenomen

,

en geboden, van haar volk en maagfchap niet te melden. Ais Efter op
hare beurt bij den koning wierd genomen , had hij haar met genade en
gunft bovenalle vrouwen, boven alle maagden lief, en zette haar als ko-
ningin den rijkskroon op het hoofd-, in de plaats van Vafthi. Mordechai
aan de poort des konings zittende, vernam dat Bigthan en Theres, twe

Ttt deur-
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deurwaarders ,

op s konings leven toeleiden ,
en openbaarde het aan de

deurwaaraers , p b
^^^^ booswig-

'eTS ta oV g^^^^^^^^^^^ en de zaak werd in het Gedenkboek op.

iteker D arnavetef Ahafueros Haman (afkomft.g, zo men me.nt.

SSek teeenswienlfrael, volgens Gods gebod z.,n erfhaat tot

"
rdeVbgmS wetten) boven alle vorften . zo dat a^^e de d.enaars des

kontg zi voor hem bog^^ behalven Mordecha. Haman dat z.ende

nam in to^en een wrok teg'ens Mordechai op, om alle de Joden te verdel-

er ^a toe hij den komng opruide, en verlofmet dankbaarheid kreeg^

So;deehai dat wetende, bedreefgroten rouw m zak cn m aflbhe, geljk

r Toden, daar het woord des konings quam Als de kon.ngm d.t

Toorde . dede het haar wé : en zij en Mordechai fpraken over en weder,

doo H tach haren kamerling. De bevallige Efter, met minder fchrander

dan fchoon, tooide zig koningklijk op , en ging met een held.nnemoed

,

voor de behoudenis van haar volk, op gevaar van haar leven, in het bin-

„cnvoorhof ,
regt over het kabinet van den koning ftaan. Als de ko-

nn' van zijn troon afhaarzag, reikte hi, haar den |oaden fcepter met

zijn" genade toe, zeggende; IVat u u komngmne Ejier? Of 'wat ts m,_

verzoek^ kt zdu mrden gegeven tot de helft van het komngkryk. Zi,

verzogt hier op den koning met Haman ten maaltijd En als de komng

onder den béker haar wederom keur van eifch aanbood, nodigde zi, hem

met Haman tegens den volgenden dag. Haman ging ruftig en luftigheen ;

maar dat Mordechai hem geen eer bewees, was een doren m zijne ziel.

T'huis komende, fprak hij van zijn heerlijken ftaat, en van het onthaal en

hetnodi-en der koningin; maar bitter viel hem, Mordechai te moeten

zien Zim wijf Zeresen zijnevrienden rieden hem, dathij een galg vijftig

ellen hoog zoude laten maken, en morgen aan den komng verzoeken,

dat men Mordechai daar aan mogte hangen ; dat bj dan vrolijk met den

koning aan den difch konde gaan. Haman keurde dien raad goed. Door

Gods fchikking (want dat was geen menfchenwerk) kon de koning snagts

niet flapen,en liet voor zig het Gedenkboek brengen en lezen. Men vond

oefchreven, dat Mordechai het fchelmftuk van Bigthan en Theres had

Sitoebrogt. De koning vraagde , wat eer en beloning voor die trouw aan

Mordechai was gedaan. Men antwoordde, gantfch met. Voorts vraagde

de koning, wie 'cr in het voorhof was. Men zeide Haman. Want hij was

<>ekomen
,' om den koning te zeggen , van Mordechai aan de galg te han-

den, die hij voor hem al had klaar gemaakt. De koning zeide, men zou

hem laaten in komen. Als Haman inquam, zeide de koning tot hem ;
mt

zalmen den man doen, aan tükns eerde koning heeft welbehagen ? Haman

zeide in zijn hart, de koning heeft in niemandseer behagen boven mij;

waarom hij antwoordde ; men zal dien man het koninglyke kleed keugen

.

CU het paard daar de koning heeft opgezeten, en een koningklyke kroon op

zyn hoofd zetten. En een vandcgrootjlevorflendes komngs zalhem het kleea

aandoen , cnop hetpaardlangs deflraat der'fladdoen ryden , en voor zyn aan-

gezigt roepen ; Alzo zal men dien man doen , aan mens eer de koning heeft

•welbehagen. De koning belaftte Haman ,
haaftelijk , naar zijn woord

,

° alzo
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alzo aan Mordechai den Jood, die aan de poort des konin^s zat zonder
enig verzuim te doen

:
het geen Haman volbrogt. Wijders «ine' Mor-

dechai weêr aan des konings poort zitten: maar Haman pakte zich trcu
rig met een bedekt hoofd naar huis , en verhaalde aan zijn wijf en vricn
den, wat hem was voorgevallen. Deze voorfpelden hem, uit de eer van
Mordechai, zijnen val. Met quamen 's konings kamerlingen

, om Hamanm aller ijl tot Efters maaltijd te brengen. Onder het wijndrinken herh laldc
de koning zijne voorgaande aanbieding

, dat de koningin mo"t cifchen
wat zij wilde. Efter den koning op zijn weekfte nemende, verzooc lijfsge
nade voor zig en haar volk, dewijle zij door den onderdrukker ?er dood
war^n verkogt. De koning Ahafueros vraagde de koninginne Efter naar
hem

,
wiens harte was vol om zo te doen. Zij antwoordde • dc man de

verdrukker, en vyand, is deze booze Haman. Toen verfchrikte Haman
voor het aangezigt van den koning en de koninginne. En de koning ftond
vertorend van tafel op, en ging naar den tuin van het paleis. Haman toen
bad de koningin om vergiffenis , want hij zag dat het quaad ten vollen
over hem van den koning was beOoten. Als de koning weder inquam laeHaman op het bed(bankkufren) daar Efter opwas, gevallen: waarópd?
koning zeide; zoude hy de koningin ml by my in huis verkropten ? Dog
rnen bedekte Hamans aangezigt. De kamerüng Charbona nu zeide • zie
daar Pat de galg, van vyftig ellen hoog, by het huis van Haman die
by heeft gemaakt voor Mordechai, die bet goede over den koninv heeft ^e-
fproken. De koning zeide; hangt bem daar aan op. En men hin^ Haman
aan de galg, die hij voor Mordechai had opgeregt: en 's konin|s gram-
fchap ftilde. Op dien zeiven dag gafde koning Ahafueros het huis van Ha-
man

,
den vijand der Joden, aan de koninginne Efter: en Mordechai

quam voorden koning te voorfchijn; want Efter had te kennen «>eaeven
hoe na hij haar bcftond. De koning trok zijn ring af, dien hij van Haman
had genomen, en gaf dien aan Mordechai : en Efter ftelde Mordechai
over Hamans huis. Voorts werd het fchelmfch bevél van Haman, om
de Joden op den dertienden dag van de maand Adar om te brengen

,

'door
orde van den koning, onder het beftél van Mordechai, in alle landen van
het Perfifche gebied, naar ijders taal , te poft herroepen ; en allen Joden
vrijheid gegeven

, om zig aan hunnne vijanden te wreken. Mordechai

,

rijxkancelier en groot zégelbewaarder, praalde in een hemelsblaauw wit
koningklijk kleed , met een grote goude kroon , en met een opperkleed
van fijn linne en purper. Als nu de Joodfche wraak te Sufan was gaande,
werden de tien zonen van Haman ook gedood, en aan de galg gehano-en.
Uit dat werkfproot de inzetting en onderhouding van Purim, en de dagen
der lotingen, van Pur het Lot, dat Haman om het Jodendom te verdel-
gen had geworpen. Welke dagen van Mordechai en Efter zijn beveftigt,
om jaarlijx hoogftatelijk met vreugd te vieren , op dat de gedagtenis van de
zelve

,
bij de Joden en hun zaad

, geen einde zoude nemen. Toen was 'er

bij de Joden blijdfchap
, eer, gejuich, en gezag: en Mordechai hun aan-

gename voorftander, was detwedebij den koning Ahafueros. De booze
gedagten van Haman waren vernietigt, zijn helfche aanflag was mislukt;

Ttt 2 het
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het moordgeweld is op zijn eigen kop wedergekeert en aan het hout, en

inhetfpinrag van zijn gefmede lift tot een afgrijzen blijven hangen, en z,,n

naam bij hefbefnedendom tot een eeuwigen vloek geworden. De nederige

enoodvreezende Mordechai, boven menfchebjke gedagten verhoogt, had

voorheen niet te vergeefs aan Efter doen zeggen ten emde dat zi, voor

de verloffinge van de>den in de bres zoude treden, ™« «/-^^ om

zulk een tydals dezen niet tot het kontngkryk zyt geraakt . Ja wel te regt

;

w nt EfteV een weeskind, een Jodin, wasdoorde Goddelijke voorzie-

nigheid tot'de srootfte koninginne des aardrijks beroepen ,
om haar volk

te behouden, en dat den wreden bloedmuil van Haman ,
den godsv oek

,

den aartsvijand van de Joden , en het regte galgenaas te ontrukken.

Deze gefchiedenis vertoont beknopt, hoeGodJudain ballingfchap van

de dood heeft gered, den tegenpartijder verplettert, en zijne gunftgeno-

ten bewaart ,
op datze over alle hunne vijanden eeuwig triomferen zouden.

4
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HEILIGE TAFEREELEN.
TAFEREEL VAN JOB.

Ier isJob het voorwerp, en God het afpunt daarde
fpil op draait. Geloof en Lijdzaamheid, in een
menfch uitblinkende, zijn twee vuirbakens, die al.

den aardkloot toeligten. Dat dit geen zedelijk of
verdigt werk, maar een waaragtige gefchiedenis zij,

blijkt uit twee Gods-tolken van beide de Verbon-
den, Ezechiël en Jacobus, die van Job gewagen,
's Mans afkomft , levens tijd , en zijn fchrijver fchui-

len in het duifter. Job komt voor, als een vorft of koning in het oofter-
fche landUz, een opregtman, vroom, godvrezend , en afwijkende van
hetquaad, met zeven zonen, drij dogteren, vele dienftboden , en een
overgroten véfchat, gezegent. In zulk een welftant Werden hem van de
Sabéén de ploegende offen en de weidende ezelinnen ontrooft, en de
knegtendoodgeflagen. Daar op viel Gods vuur uit den hemel , en verteer-
de de fchapen en knegten. Voort namen de Chaldéén de kemelen met
geweld weg, en vermoordden de knegten. En als zijn oudfte zoon de
gebroeders en gezufters op een gaftmaal onthaalde

, greep een geweldige
woeftijnwind het huis van alle kanten aan, en klonk het met énen bons
den kruin in, door welken fmak alle tien zijne kinderen werden verplet-
tert. De ftantvaftigeJob bezweek door die bittere bezoeking niet; maar
een menfch is een menfch; hij fcheurde zijn mantel, fchoor zijn hoofd,
viel op de aarde, en boog zig neder, zeggende; de Heer heeft gegeven

,

de Heer heeft genomen , de naam des Heeren zij gezegent : en geen onverto-
gen woord, regens zijnen Schepper, rolde van zijne lippen. Hier bij bleef
het niet. Job werd van het hoofd tot de voeten met booze zweren gefla-
gen

,
en nam een potfcherfom zig te krabben , en zat midden in de afch.

In dien wédom der elenden befchimpte zijn onhebbelijk wijf 's mans god-
gelatenheid : maarJob, nog meêr geduldig dan pijnelijk, zeide tothaar,-
Gijfpreekt als een zottin i zouden ivy het goede van God, en het quade ook

Vvv niet
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niet ontfangen ? Dat gerugt van Jobs bedrukten ftaat perfte dne vrienderii

EliphazdenTemanijt, Bildad den Suhijt, en Zophar den Naamath.jt

,

heel hoog uit het ooften naar hem toe: en zij, zeven etmaal op de aarde

bij hem zittende, konden geen' woorden voor zijne fraart vinden. Toen

borft Tob door zwakheid wémoedig uit . en vervloekte zip geboortedag
;

dat die uit de rij van de dagen des jaars mogte wezen uitgerolt. Onder-

tuffchen loosden zijne vrienden geen'zugten nogte brogten vertrooftin-

een voort als of zij zig tcgens hem verhardden ,
tot dat vorlt Hliphaz

,

devoornaamfte.zijnredebegoft, enJob geveinftheid verweet MaarJob

verklaarde, dat het gewigt zijner elenden zwaarder was dan het zézand,

boven zijné klagte: en daarom waren de Woorden van Eliphaz hem zoo

fmakeloos , als ongezouten eiërwit. Voorts toonde hij uit de elenden van

het leven , 'met wagt gelijk een zé ofeen landdraak bezet , dat hij niet zon-

der reden omdedoocl wenfchte. Toen viel BildadJob in, als ofhij Gods

regtvaardigheid tegenfprak , en vermaande hem totberouw. Het antwoord

van Tob daar op verheerlijkte Gods wijsheid, en vermogen; met een

voornemen, om zijnen Regter genade af te bidden: en de bitterheid van

zijne ziel neep hem een lange klagte ter keel uit. MaarZophar, die niet

langer konde zwijgen, fchold Job voor een leugenagtigen en fpottenden

fnapperuit, die elk met zijne regtvaardigheid verblufte. Job zeidej^oor-

tDaargij zyt de luiden met welke de ivys/jetd zal fterven; maar ik zwigt

voor u niet: Godswysheid, magti voorzienigheid, en regering, zijn alom

bekent. Mijn oog heeft dat allesgezien en myn oor gchoort. Bet geen gij.

met, dat weet tk ook. Gij lieden zyt logendigters , en alle nietige artjen.

Och ofge ftilzweegt! het zoude ivysheid wezen; Indien God my doodde , ik

zoude op hem hopen. Hy zalmy ook tot zaligheid zijn , want een geveinsde

zal voor zijn aangezigt niet komen. Wijders toonde hij den zwakken ftaat

vandenmenfch, kort, onruftig, verwelkbaar als een bloem ,
vlugtigals

een fchaduw , onrein uit onrein , ftip beperkt ,
flegter dan een onge-

fnoeideboom, wegftuivende als een zandberg
,

fplijtbaar als een rots ; en

dat het einde fchielijk van het begin afhangt. Toen befchuldigde Eliphaz,'

met windige woorden , Job van godloosheid , en ftrafwaardige misdaden.

Dan pafte Bildad heftig de ftraf der goddeloozen op Job toe, en zogt

hem, maar een worm, van Gods vierfchaar af te fchrikken. Dan poogde

Zophar te tonen, dat Job een fchijndeugd was. Job zeide, Gy alle zyt

moeijelyke vertroofiers : myn getuige is inden hemel, in de hoogte. Myne

vrienden zyn myite bejpotters , dog myn oog drupt tot God. Ik ben een

jpreekwoord entrommeljlag geworden , en vinde niemandonder u wys. Ik

,

verlaten van alle menfchen , ben maar vel en been : dog ik weet ,
myn Ver-

lofer leeft, den welken ik in de opftandinge zal zien. Hij bewees dus dat

de vrome ook leed , en in bitterheid der ziele fturf,en beriep zig op God

,

toonde ook dat God de goddeloozen hier ten allen tijde niet ftraft ;
haalde

den donder van Gods mogendheid hoger op , hield zich vaft aan zijne ge-

regtigheid ; en verhief Gods ondoorgrondelijke wijsheid ; lérende ,
dat het

toppunt van alle menfchelijke wijsheid is de vrees des Heeren. Hij wenfch-

te van God om zijn vorigen ftaat, en klaagde dat hij van boevefchuiiri
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Wierd befpot, en van fmarten afgepijnigt. Hij befloot zijn réde met eenverhaal vanz.jn opregten handel en wandel : niet om dathj aantfch" onder zonden was

5 maar onfchuldig , naar zijn zwak bepriin .? ,

waarom hij zoo veel uitftond. 4' dat de ^"^^^('^^^^^^^^^
jn droefheid, maar bezwaarders in lijden) met hunne berifpirenTee"
ballTem

,
maar nagels in de wonden der elendigen) ophielden^?S EhhTeen pnger man, dog van hoger geeft genoo^c , en l.eihglijk verbotstom datJob z,,ne z.el meerder dan God regtvaardigde , en dat z'jneS'den hem onovertu.gt veroordeelden, en zlde, è %y g^jZZZZgeregughctdvoor entw^Jl„,et God, d.cgmcr tsdcmcelmM^^^^^^

rcdenvanzyndoenbclmft tegeven, bocmlHy mdcndrom L eenTeztgt mdenflaap en tn deflmmenug, de tugt verzegelt. God vlrLcnregt
,
en de Almagu^ keert het regt niet om. Hij regeert de l^ddie mj heeft gemaakt. Hoe kunt g,] dan, het regt hatmd^, LoZh idhopenvandten, dcn'welkeng,j van onregt befchuldigt ? Ka^,T^7l ikoning ofeenpnm ongeftraft eheldat? God beeft £een (chafeofZyd^rlv.i u^quaad-ofgoeddoen: n^el tuffchen Ljch eJmen ct^^^^

derdmkten roepen tot Godin nood, maar nietuhiet geloof: en bij Jevl
heeft Joh in ydelheidgefproken. GyhehtdemaatvandegodMollnZ
^"lt:^endu met naar ongeregtighad

, die gy om de elende hebt verkorlZie Godisgroot, die de uitgebreide wolken , het opgetrokken water v2mdcrdekfakingen zyner lmte
, doet gieten : enH^bedekt de w nèkZze Na den blixem rolt l,y én donder met deflemLi zijne hoogh id Hy

en de felleftokers der koude. De verhevelingen paf]en, tot tugt ofwe da-chgheid, opzynebevekn tfob! Ict'erophyUdiseenvrefslyk^Zl
fteit van vermogen oordeel en geregtigheid De konft gedoogtWerlein
Tchets van Jobs u.tkomft bi) zijne elende te voegen. De He?r fprak^tot
Job uiteenonwéér met woorden God alleen eigen , daar lob voor fchrik-
e, en voor welke de aarde moet beven. Wie verduiflert den raad metwoorden zonder weteiifchap? Ik zal u vragen, en maaimy bekent. Waarwaart gy ,

toen Ik de Aarde naarmate, met deflaglyn, op (lemmondenen
llfenftfte? Wie floot de Zé met deuren, itizy Jt\le
voortquam^ Hebt gy de plaats aan den Dageraat gewezen i Hebt lï, de
diepte van den Afgrond bewandelt , en de poorten des Doods nzien ^ Weet
gy de breedte der Aarde ? Waar wonen Ligt en Duiflernis t Waar lekten
Sneeuw en Hagel ffmis? Wie baant den weg voor den Regen, en het wéér-
ligt der donderen} Wie teelt Regen, Daattw, Ys, en Rijm? Zult ffii het
Zevengejlarnte binden, en Orion losmaken? Kunt gij de,t Mazzaroth op^tyd voortbrengen, enden Wagen met zync kinderen leiden? Wie telt
(le Wolken met wysbeid, en legt de Flefjchen des hemels neêr? Zultgij voor
aen ouden Lmm_ roofjagen, ofde graagheid van Leenwewelpen vullen? Wie
y"f(l<^n Raaf zijn aas? Weet gij den baartijd van de Steengeiten, ofte
d»- Hinden? Wie zend denWoudézel in het wild heen? Zal de Eenhoren
dat onhandelbare beefi, u dienen? Zynde verheugelijke vleugels der Raau-
"^mi^oj de vederen van Oijevaar enVogelflruis ,van u? Geeft gij het Paard

Vvv 2 de



<c HEILIGE TAFEREELEN.
^eirkte Vltegt de Spcrmr door ww ver(land naar kt zwden>n^^^^^^

tUélrendopuUevélmdelmgte? Zte Behmotb (denOhfant) een

Zdltuk TrZeien Gods ; Ik heb hem gemaakt ,
en zm zwaard aang.gord.

l?L«r itf«ei;' Wie zoude ztg dm voor myn aangeztgi (lellen^

fe di P e hoog, om hier m fchadawe in te wnngen een afgrond van

wSdinverr^ogen, voorzienigheid, regtvaard.ghe.d ,
en oordeel , vaa

r Sr^trhTdoorwaden, vernederde Job zig voor den Heere zeggen-

Ie Ik heb u met het oor gehoort , maar nu ztet nupoog U, en tk verfoet

l'JetbroL mPfen.(fche. En de Heer wendde Jobs gevangkems, en

nde herri dubtei meer'der dan te voren Het geworrnte fturf,de etter

Sdrooode, deroven vielen van het hjfaf, de huid was glad, de ftm-

Tende adern verdween, het gelaat vernieuwde zich en het bloed fpeel-

d vol etSdig vogten vuur in de aderen. Job, deknegtGods. weerga-

deloo n deugd op aarde, kreeg zeven zonen (waarfcb,nl.,k niet b., dat

SerJaetigewiif) en drie dogters ,
Dagligt, Kaffiplant, enHoren van

oveS deTchionfte vrouwlui van het héle land: en zagh z„ne af-S in vier geOagten uitgebreid. De ge chieden.s van Job (op het laag-

fte" rnedert, ophet hoo|fte verheerlijkt) doet de wéreld mtzien op een

voorbeeld van ftantvaftige godvrugtigheid zonder voorbeeld: enleert (al

vieldehemelin, alftorttende verhevelingen neer en al gaapte de onver-

liete poel al brullende) den pijnbank van alle elenden in dit leven met ge-

duld om God (in wiens roede over de vromen de genadeis verborgen)

om dezaUgheid, getrouw tot dedood toe, deur te ftaan.
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HEILIGE TAFEREELEN.
TAFEREEL van het GEZICHT

van ESAIAS.

Onderen boven wonderen zijn den groore mannen
Gods, van alle tijden

, voorgekomen. Abraham, de
vader der gelovigen , heeft de verfchijningen des Al-

magtigen genoten. De heirtogtleider Mofes heeft

de agterfte délen van den Onzienlijken gezien. Held

Jofua zag den Vorft van het heir des Heeren tegen

over zig ftaan. Aan den koning Salomon is een

heerlijk téken van de Goddelijke tegenwoordigheid

,

in het huis des Heeren , gegeven. En Efaias , de groote en koningklijke

hoofdpropheet , is ook met geen minderen zegen begenadigt j en gelijk het

fchijnt , tot een volkome inwijdinge van zijnen godfprakelijken dienft , die

onderUzzia, Jotham, Achaz, en Hizkia, koningen van Jiida , is ge-

weeft. Ik (zegt de heilige heraut zelf) zag den Heere op een hogen en verbe-

ven troon zitten , en zijne zoomen den tempel vervullen. De Seraphim flon-

den bovenHem: elkhadde zes vleugelen , mettiveehedekte by zljnaangezigt,

en met tiuee bedekte hy zijne voeten , en met twee vloog hy. En de een riep tot

den anderen, en zeide-. Heilig, beilig, heilig is de Heer der heirjcbaren

,

de gantfche aarde is vol vanzijne becrlykheid, zo dat de poften der dorpelen

door de ftem van den roeper beweegden , en het huis werd met rook ver-

vult. Dat was een wonderbaar gezigt
,
oneigentlijk te verftaan , of in den

geeft , of in een heilige verrukking , of in een kenbare verfchijning : waar-

om een propheet een ziender word genoemt. Efaias zag den Heere niet

hoedanig Hij was ; want zo ziet een menfch God nooit j maar zodanig, als

het deOppermajefteit behaagde, dat Hij van menfchelijke zinnen mogte

begrepen worden. Het woord Heer is de Heilige Drijéénheid onbepaalt

eigen : want wie weet niet , dat de Godheid altijt is in de Godheid ; en ook,

dat God zig nooit aan de vaderen, als in den Zoon (hier zittende als Reg-

Xxx ter,
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j 1 V •.rr.prpnl hecfc bekent gemaakt ? Toannes

zegt ^ccHykheid VOO. W.^'^, ^"
hethemelfche gewaad van d,en

aUerklaarft geopenbaart Dezomm^^^^^
Zagtmoedig-

KoHing der ^^'H^'^'^^'^r^rZt zXoè enkaffië, zijn de geeftel?-

heid, en Vrede, vergeta^^^^
,fvioeiende,'die den

ke gaven ,
u,t z,n

^f^T^TsoV^or^c zaligheid volmaken. Twee
tempel,

PJ^^'^fEn^ctn^
8^'^-"^'^.

Seraphim ,
brandende ^"oj ' , „

j^je vleugelen , als die-

''''^'tr^^^^^^^
VaS hunne Eerdere geftal-

"'''o?een meerde ^etal , meld de Schrift niet : hoewe op andere

te, of een rnecroLr i
,

^„„eienword eewaaet. Maar zoumen
p,..fen var. -zenden

^^1^;^^^^:;,^,,^^, .^eeVerbon-
n,et we mogen denl^en

,^^^^^^^ beurt het driemaal-heilig , tot lof van
denverbeeldden d^ee»
denDr.,éen.gen God,den H^^^^^^^^

Heeren word vervult, gelijk de
aarde

^-l^^^^^trT^l^\^^- ; en dat wel met zulk een kragtig

""rTdatde aSbe ft! en de pilaren deshemels fidderen,gevo gt van
geluid dat de aarde Dee

^^^^^^ ^„^an ovcraUc godlozen?

Zde Heer^n^ij-^^^^^^^^^Van den Hee e en z
,

^ ^^^^^^ onuitfpre-

Shedv^^^^^^
nmz^at i befpie^eling der godvrezenden overgelaten, en met de Se-

5aaniSgtn£fwillen zien. Doordat wonderlijkegezigt wasEfaias zo

ontzetS zijner zwakheiden onwaardigheid,
ontze^dat n')'^')"^

verflaf^enheid ,voor de dood vreesde. Maar een van

tucnen t,cciL, TT„Aip:„ „evoelen dat h l van zig zeiven hadde,

• ^^v^oSbleH v^oor aSietarenGods tot ned^r.gheidf gelijkdehoog-

dravende ftiffijner Godfpraak , waar mede hij alle n„d ontwafTen n

bovenSofUrezen , aïe fchnjvers redenaars en digters overtreft
,
hun

een lboor ftrekfom t; bidden, dat zij met den Heiligen Geeft en me

vuur mosen '^edoopt worden. Alle die daar naar tragten, hebben de

hoop oSmefde sUnen , en de vier -^gevleugelde Dieren van b^^^^^^

vol o^gcn (het afbeeldzel van de uitverkoren geroepen heü.gen uit de v.er

délen der wéreld) die geen ruft dag of nagt hebben (dat
^^'^^^.^'^^l^

en eeuwige ruftiiinGod) onophoudelijk te zeggen ;

udcHca-dcrheirlcharcn, Dicis, Diewas, mDiezalzyn.
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HEILIGE TAFEREELEN.
TAFEREEL van het GEZICHT

van JEREMIAS.

Ewiffelijk doet de Heer geen ding, ten zij Hij zijné
verborgentheid aan zijne knegten

, de propheten
hebbe geopenbaart

: en als Hij heeft gefproken , wie
zoude dan niet propheteren ? Om dat woord té
voeren, onder de regeringe van Jofias, Joachas,
Jojakim

, Jojachin, en Zedekias, vijf koningen
vanjuda, zeide de Heer totJeremias , den Anatho-
thiter: Eer ik ii in dm huik vormde, heb ik u re-

kent
i en eer gij mtdehaarmoedervoortquaamt

, heb ik u geheilm ik k% u
tot eenpropheet over de volken geftelt, om uit te rukken , af te%eken te
verderven teverftorcn, te bouwen, en te planten. Waar op aan den jonc^en
Heraut Gods een gezigt verfcheen. De Heer vroeg hem wat hij za<r Hij
antwoordde

,
een Amandelroede. De Heer zeide

, Gij hebt ivelgezien%ant
Ik zal wakker zyn over mijn woord, om dat te doen. De Amandelboom is na
de Icoude vroeger wakker dan alle andere bomen, en fpruit eerder met
bloefTem dan met blad uit. Zo dat die gelijkenis te kennen gaf,
dat het prophetifche woord des Heeren

, vroeg, en zeker zou worden
vervult. Ook had de Amandelroede opzigt op den jongen, wakkeren, en
vroeg gezonden Godstolk, van denHeere geftelt tot een vafte ftad, een
Ijzeren pilaar

,
een koperen muur , een waaktoren , en tot een vefting , tegen

de koningen, devorften, depriefters, en de propheten vanJuda , om de
woorden in zijn mond tot vuur , en het volk tot hout te maken. Het werk
van den Propheet beftond enkel in dagelijkfch prediken. Juda was een
J'gte en fnelle kemelin

, die hare wegen verdraaide : zij bedreef geeftelijke
™ererij, meteen hoerevoorhoofd , harder dan een fteenrots , weigerende
ichaamrood te worden. Op allen hogen heuvel, en onder een groenen
Doom,liep zij hoereren , wandelde de ijdelheid na, rookte anderegoden de

Xxx 2 Baals,
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R Ic offerde

deMelechethdeshemels.enbouwdede hoogte van Topheth
Baals,ofFerde deMeie ^^^^^ ^^^^^^

voorden ^loedgod Molech
,
z

g^^^^^ en zulx op het fpoor vanMa-
der, en tot

^^f^'/^^J^^^^ ïninmondersvanje-
naffe. Daarom klonk de ftem 5 ^

^ hoozen

rufak.! befif de vooral

'A^^r Xn&^^ld, 'en verg.et geen onJcInMg bloed. Wagtu
deweduw

f f op„ broeder ; want de een bedriegt,

vanuwenvrtend, ^^^g" ^an uwe fteden ,
zyn tme

en de ander n
^f'^f^^^^^^^^^^ uwe flraten, hebt g^ altaren

WkfdH-^^^/^^Ipreektüetieer. i j
^ endoor de dood ver-

tZnT^fdMnS^^^^^teren.
^^f^ffT"^^^^^ een fpreekwoord, een potrede , een vloek,

entotverbaafihetdcnmnp "^^^^

7r-u7::X^^D^^^^^^ noorden, vandekden
Z'et,mucadnezardekomng

"^'^

Zti deZTrZMetdeL komt op als een leeuw ,
een wolf,

en

Zffm'd te k^^^^^^^^ ^^^^W'" eendwarrelwind,
een luipai a, ge yi^ een « y voletndmge maken

,

en paarden jnelkr dan mnd^^
.^^^^^

ï F dM^ den jlnk gevangen, enalsemfieen

del n^^^S voorfpelde-; datdeHeer watn.euws

tnlea^XZLJhmn. De vrouw zal den man omvangen. De Heer

^itn Dav dec?S de Heer zal onze geregtigheid verwekken.

SLwek^t v^^^^^^^^^^^^^
hetVerblrjdder Genade: en het

Htterwehen van Rachel over hare vermoorde kinderen. Hj, voorze.de

voor s de o^^^^^^ des Heeren tegen Egypten ,
tegen de Ph'l'ft'Jnen en

Tvru sfdon.Moab, Ammon,Edom,Syr.ë,
Kedar.HaforenElatti. Ook

LSeSzijneKlaagUederen, eenwerkftuk, dat als een tweeMer^d

z3 inde hand van een CherubGods, met mêdogendheid en fchnk

doo de'z el gaat. Hi) voorfpelde voorts de gevangenis des volx en de

trio^^TLdt, en zag met eigen oogen de breuke van de dochter

Sm^s De Man Gods hee?t ruim veertig jaren zi,n wagt waargenomen:

t rw ide Heer ,
volgens het gezigt der Amandelroede, over z.jn Woo d

walkte. De mannen van Anathoth zogten z.jne z.el, om d.th^m^
j nronheteerde. Zi n ongehuwt leven beftont m neilige

c"n bSÏS God, L tranen die „ag, cn dag langs .„n

wangen biggelden. Voorts is zijn einde onzeker.

HEI-







HEILIGE TAFEREELEN.
HET EERSTE TAFEREEL

Van de Propheti'ê van Ezcchiël.

En kan de wonderlijkheid der gezigten, van den
Heere aan zijne dienftknegten de propheten ver-
toont, met geen' gedagten begrijpen, en daarom
door pen of konft mee uitdrukken. Ezechiel ( de
fterkteGods, of, van God gefterkt) de zoon van
Buzi,eenpriefteren propheet, een verlhindig en ge-
leerd man, ook een groot bouwmeefter (wiens over-

- duiftere Godfpraak, van onvergelijkelijke fpreuken,
hoge zaken,verbloemde manieren van zeggen, en verborgen zinoezic^cen
overvloeit) zag, in het vijfde jaar van zijne wegvoering met den konin»
Jojachm

,
in het land derChaldéén

, bij de rivier Chebar (een ftroom zoo
menmeint,diefterk in den Euphraat valt) goddelijke gezigcen.Vooraf quam
uit het noorden een ftormwind , een grote wolk , en vuur daar in , en glans
rondom, en uit het midden van het vuur, gelijk een deurgeglommen kool.
Uit het midden van het zelve de gelijkenis van vier Dieren , van menfche-
lijke gedaante, elk met vier aangezigten , vaneen menfch, van een leeuw,
vaneen os, en van een arend. Yder dier had vier zamengevoegde vleuge-
len: twee vleugels bedekten het lijf , onder welke waren menfchenhan-
den aan vier zijden; en twee vleugels, nevens hunne tronien, waren op-
Waart verdeelt. Hunne voeten waren regt, en de voetzool

, gelijk een
kalfsvoet

, glinfterde als blinkend koper. Die vier dieren gingen regt uit

,

Z^^'^A^^A
^^^^^^ ^^'^ Hun gedaante was als vuurige kolen, gelijk

brandende fakkelen
, in een tuflchengaanden vuurglans, waar uit het

blixemde; zij liepen heen en weêr als een wéérligt. Toen zag de propheet
Vier Raderen op de aarde bij de dieren , naar hunne vier aangezigten , van
gedaante en maakzel alsTuikois of Beryl: hunne gelijkenis was énerlei, ge-
lijk of t een rad ware in het midden van een rad, dat is , dubbel, over-

Yyy dwars,
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dwars rakende elkandere kruisgewijze door regte hoeken. In het gaan

SS zTvierz.)dig , zonder omkeren. Hunne ve gen (radbogen) en hoog-

S waren vreeslik, en rondom vol oogen. Gelijk de dieren gingen
,
en

we7den opUe!en, enftonden; alzoo werden de raderen ook bewogen

,

^e waart dfgeeft xvasom te gaan ; want de geeft der dieren was m de ra-

to ËnovS de hoofden der dieren was de geli,kenjs vaneen uit panzel.

Js verfehrSijk kriftal, van boven af uitgefpreit Daar onder ftonden

hLne^l^^^^ regtop aan één: twee bedekten het aangezigt
,
twee het

Ïif De p%pheet°hoordehet geruifeh hunner vleugelen als het brui-

fchen van vék wateren, als den donder des Almagtigen ,
deftemvan een

eerep als den dreun van een leger. In het ftaan lieten z„ de vleugels

hnZ Daarop volgde een gelmd. Boven het uitfpanzel was als de

Sinis vaneen faffierlten troon, endaar boven op als degedaante van

fen Menfch. Wijders zag de propheet als de verf van een doorgeglom-

men kool, envoorHem, ietvande gedaante zijner lenden op en neer, als

de gedaante van vuur en glans binnen en rondom. Gelijk de gedaante van

den regenboog, zoowas de gedaante van den g ans rondom. Dit was de

aedaante der g° lijkenis van de heerlijkheid des Heeren Waar nu heen ? Wat

zin ei-enfchap ,
verbeelding ,

voorfpelling ,
beduidzel ,

toepaffing of

befluit," zalmen uit of op die wonderlijke en verborgen gez.gten maken?

Omtrent de uitlegging van deze plaats zijn defcholen derJoden ftom. Het

kleine veld van d^it papier lijd geen bijbrenging van gevoelens Die van de

Schrijvers,welke meeft deftig, fchrander, ftigtelijk ,
eerbiedig, opmer-

kende en geleerd zijn , komen zelden overeen , en ftrekken daarom meer

tot ve'rduiftering dan tot veriigting ; want giflingen zijn geen' beWijzen,

en geleerdheid komt hier luttel te pas: de Geeft Gods alleen word hier rot

uitlegRingvereifcht. Het is klaar, dat de vier troniën der dieren
,
de ge-

daante der raderen , en de verfvan de door en doorgeglommen vuurkool

,

zeer duiftere dingen zijn : dat God aan zijnen propheet die verlchij-

ningen niet te vergeefs heeft doen zien: en dat de befchrijving der gezig-

tent tot Zijne eer, en gebruik van de kerk, mag gelezen, naagefpoort,

en, als het mogelijk is, uitgelegt worden. Derhalven fchijnt het, datmen

met eerbiedigheid zoude mogen denken, dat 'er van Gods eigenlchappen

en werkingen omtrent zijn volk word gehandelt , en zulx in een vertoning

der heerlijkheid van den Regeerder en Regter der wéreld, met opzigt op

'

Chriftus, het beeld van den onzienlijken God , aan wien alle magt m hemel

en op aarde is gegeven. Men zal dan bidden ,
geloven, en hopen, of het

God tot zijne heerlijkheid behaagde, de gordijnen van de bedekte gezig-

ten dezer prophetië voor zijne gunftgenoten open te fchuiven.

HET
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HET IL TAFEREEL»
Nder al het gefchapen blinkt het Leven als eetl
goddelijke ftar uit, en daarom word het heediike i.
het allerheerlijkfte, bij het leven vergeleken ook 'hS
leven genoemt. In zulk een zin komt het hier in
een wonderbaar gezigt van Ezechiël, voor; wanneer

Mcnfchcnbnd, zullen deze beenderen levend,g%,orden ? Ende h^rzeiï'Heere Heereg,j ^eethet De Heer zeide, prtpheteer over de^blndet'en zeg, dorre beenderen hoort het woord des nlren!

'itL^'T''"'
Ik zal den geeft,n u brengen ^^^ZWantik zal zemmen op u geven, en vleejch op udoen komen, en een tn dover u aandoen, enden geefl in u geven! en zult levendg ^2nZ•weten dattk ben de Heer Op die propheti. ontftond er een |elu.d en e ngerommel, en de beenderen naderden , been tot zijn been. Toen qu^mSzenuwen envleefch opde zelve, en een huid daar boven op, maTdiarwas m hun geen geeft De Heer zeide wederom totEzech.él

, MenfdZkmd, propheteer tot den geeft , en zeg, Alzoo zegt de Heer Heer 'kmaan geeft van vtermnden, en blaasm deze gedoodde , en zy zidlen kvenOp die prophetie quam de geeft in hun, en zij werden levendig, zoodat zij^en zeer overgrote heirfchare) op hunne voeten ftonden. WijJers zeide de
Ht^TiMenfthenkind, deze beenderen zijn het gantfthe huis Ilraëls zie zmzeggen

; onze beenderen zyn verdort, en onze vermminn is verforen 'ivlzyn afgejneden Propheteer daarom, en zeg tot hen zoo ze<rt de Heer
'^<^'r

-
ziet Ik za me graven openen, en u daar uit doen opkomen, enurn het land Ift-aels brengen, en dan ztdt gij , ómynvolk; Jen, dat ik

oen de Heer. Ik zal i,,yn geeft m u geven, en ^ij ztdt leven , en Ik
zal u m im land overzetten, en gij ztdt toeten, dai Ik de Heer hebbe ze-
Iproken en gedaan

: Jpreekt de Heer. Aldus gefchiedde de vertoning vin
datgezigt, door Godts kragt en aandrift op Ezechiél

, in t«en heili^^e

.
verrukkinge van zinnen

, om Ifraël de verloflinge uit de flavernij te voon
zeggen. Te regt werd de ftaat van Gods gevangen volk , toen als eeen
volk, dat geen hoop tot vrijheid had, ofte tot in hun land weder te komen,
DIJ dorre menfche doods- beenderen vergeleken. Uit het antwoord van den
propheet op de vraag

, of die beenderen zouden levendig worden , blonk
s mans groot geloof op het Goddelijke Alvermoogen , naar de taal vanMo es in zijn lied

, en van Hanna in haren lofzang. De Heer toonde, met
het leveloze gelijkof herleefde te laten aanfpreken, de kragt van zijn ge-

Yyy 2 ' bode
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'

, •.. ^.rWliheris die de dineen , welke met zi)n,roept j

bode prophetie ;
en ^atH

)

het s

t'hmc^n. Gods tot het onbezielde

als of xii «"J^teteSSar^ het gejuich der Jo-
te kennen te geven; en he^^^^^^^

wouden klaar maken , om naar

den, djef^ ^ï^;;'t;nWeft uit de vier wmden word gefpro-

hun vaderland te trekken v an o .

j^^^^^
ken . als of de z,el ware w.nd^ n.e d t^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^

oen vtdeé^^^^^^^ ,.,i,rvan Babel, door
ftammen Ifraels, fo/;"

, ^„ daarom hope- en troofteloos , als

dienftbarebalngchapv^^^^^^^

^^'mtCn?S^^^^ b-den hunner gevangkenis) en de her-

ge uit hunne S
^ven^u

^^^^^^ j^^^

??Kt zh" n d'e verberging des AUerhoogften te zitten
,
en onder de

r'u A :MrZZZ ll vernagten. Deze prophetie van Ifracls ont-

S !!ntetl rvÏnlabe^U^ een onwankelbaar voorbeeld
,

en een

r.Vk m arTokvan de algemene toekomende opftand.nge der doden,
kerk, "^=^^7"^^'"

.

het lodendom te herftellen, daar van met

S nSTvan Gods geflagt , door de inblazing van den adem des levens

in zTne neusgaten . tot een levendige z,el , die met fterft >s geworden.

Sa d.ar is leen kragtiger bewijsrede van de opftandinge der doden dan

van gSs eigen mond: want de Heer heeft zig zeiven den God van

Abraham vanlfaak, envanjacob, na hunne dood genoemt. Ook ,s

GodgeenGodvoordoden, iaar voor levenden : bi, gevolg dan ,
zu len

diraaïsvaderen uit het ftof des doods verrijzen

f-^\lf'.^^f^;
die in Tefus, de opftanding en het leven, gelooft, era daar door hed

woord zal horen; dc dood is vcrjlondm tot ovcMtimg

!
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HET EERSTE TAFEREEL

Van kt Boek van Daniël.

N allezaHen kan God (die den geeft der vorften als
druiven affnijd, en aan de koningen der aarde vrees-
lijk is) zijne heerlijkheid openbaren. Want wie zoude
denken, dat een droom, die aan den flaap zoo na-
tuurhjk eigen is, gelijk de bewéging aan de warmte,
door een goddelijke kragt, een verbeelding van het
voorleden

, van het tegenwoordige , en van het toe-
komende

,

behelsde
;

tot een betoninge dat de Heer-
regeert? Het werktuig om zulx aan het ligt te brengen was Daniël, Beltfa-
zar hernoemt

,
een fchoon jongman , kloek van geeft , uit den ftam Tuda

en van koningklijke afkomft, die metjojakim den koning van Tuda naar
Babel gevangen was weggevoert, en in de boeken en de taal derChaldéén
onderwezen

;
maar aan wien van God verftand van alle gezigten en dromen

was gegeven
:
waar door de koning Nebucadnezar hem, na hem -etoerft te

hebben m zaken van verftandige wijsheid, tienmaal bovenalle zime wijzen
en ftarrekijkers bevond. Nebucadnezar nu droomde iet, waarvan zijn
geelt ontruft, en zijn (laapgeftoort wert: waarop men ontbood de wij-
zen, de ftarrekijkers, degooggelaars, en de Chaldéén , om den koning
zijne dromen te kennen te geven. Dog zij verzogten den droom te weten ,om dien dan uit te leggen. De koning zeide ; de zaak was hem onrgaan

,

en wüde die evenwel weten, op bedreiging van heninftukken te hakken,
en hunne huizen tot een mefthoop te ftellen ; beloovende hun anders ge-
ichenkeneneer Zij verzogten andermaal den droom te weten. De koning
zeide; (j, IJ zoekt mtfiel, om my met leugens te paaién, mcuiï tm vonnis leit
er toe

:
zegt my den droom, dan zul ik -weten dat (rij dien zult uitleggen. De

^-haldeén waarfchijnlijk priefters , de ervarenfte in natuurlijke zaken,
antwoordden

; Geen menjcb op aarde kan 'skonings -woord te kennen geven:
Z z z nooit
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„oon heeft eenkomng, grote, ofheerjcher, zulx een 'wjzen afgemgt Üe

zaak is te zmar : niemand kan die ontvoumn ,
dan de goden 'wel-

kZZ ng niet is by het vlee/ch. De koning toorn.g wordende ge-

bood alle lijzen vanBabel te verdelgen. Menzogt dus ook Dan.el en z.jne

medegenoten.om hen te doden. Daniël vraagde Anod. het opperhoofd

van de fcherpregrers , hoemen met den neêrflag zoo fnel voortg.ng: en

dat wetende verzogt hij van den koning t.jd ,
om den droomknoop te

ontwarren Dus ging hij van het hof naar zijn huis
,
en van den aardlchen

konine naar den God des hemels , en voort met Hananja Mifaël ende Azarja

aan het bidden, om barmhartigheid over die verborgentheid te verzoe-

ken en met Babels wijzen niet om te komen. Toen werd de verbor-

gentheid aan Daniël in een nagtgezigt geopenbaart waar voor hi) God

loofde. Voorts, op zijn verzoek, brogt Arioch hem bi) den koning

die hem vraagde ; Kunt gij my den droom dien tk heb gezien ,
en des zelfs

uitleming bekent maken? Daniël antwoordde 5 De ^ivyzen de jlarre-

kykeVs, de waarzeggers, en de guiggelaars kunnen het geeijchte geheim

niet te kennen geven. Maar God in den hemel , vcrborgentheden open-

harende heeft den koning mucadnezar hekent gemaakt, wat in het ver-

vok der dagen zal gefehieden. Die verborgentheid is my geopenbaart,

niet door wysheit in my hoven alle levenden, maar om den koning de mt^

legmg te doen, en dat gij de gedagten van uw hart zoud weten. Gy, ê

koning' doet op uw bed, wat hierna zoude gebeuren, en gy zaagt tepi over

u een groot treflijk glansrijk en verfchriklyk beeld, met een hoofd van goed

zoud, de boril en armen van zilver, de buik endyen van koper, de jchen-

kcls vanyzer , en de voeten van yzer en klai : tot dat eenpen ,vaneen berg

zonder handen uitgehouwen, het beeldaande voetenpeg, en de vier meta-

len en de klai teffens vergruisde , en een grote berg wierd ,
vervullende de

gantfche aarde. Dit is de droom. Gy, ê koning! zyt een komng der konin-

gen , want de God des hemels heeft u het koningkryk fterkte kragt en eer ge-

geven • gij zyt dat goude hoofd En na u zal een ander pgter koningkryk

op/laan. Dan zal een derde ander koper koningkryk over de gantfche aarde

hcerfchen. En het vierde koningkryk , hard als yfer, zal alles verbryzelen

en verbreken. De voeten en teencn van yfer en klai, zal een verdeelt ko-

ningryk zyn. De teenen en voeten uit yfer en klai, zal een hard en brofch

koningkryk wezen. En het yfer met klai-flyk door menfchlyk zaad ver-

mengt, zal niet aan één kleven. In de dagen van die koningen, zal de God

des hemels een onverdelgbaar omvergangelyk en eeuwigdurend koningryk

verwekken , dat alle die koningryken zal te niet maken. Daarom hebt gtf

een (leen uit den berg zonder handen afgehouwen gezien, die het yfer koper

klai zilver en ^oud vernielde. Dit is de uitlegging. De koning beken-

de , dat God is de God der goden , en de Heer der koningen. De uitleg-

ging over deze Weinige woorden vereifchte een baal papier; veel'ganze-

fchagten, of liever Serafijne-vederen , zwanger van hemelfchen inkt; en

een fchryver, met den Heiligen Geeft en met vuur gedoopt, die de eeu-

wen en den aardklootkonde overzien.

HET
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HET 11» TAFEREEL.

271

Nder de hoofdftofFen is het vuur de zuiverfte dé
waardigfte en de edelfte: en nog gaat het vuur
tataar mede het geloof van Gods knegten is bezielt'
dat verte boven. Daniëls drie medegenoten Ha
nanja. Mifaël en Azarja

, vanMelzar, hunnênop-
ïiender Sadrach,Mefach,enAbednego,hernoemfxm^m^^^ f"

wetenfchap en verftand in alle boe-mm -m- iwnmip— j^en en wijsheid begenadigt léveren fVnf ^,^r, „
overftantvaftig triomferend en onverbrand^k g'elo^^dt de Al eThoogfte God het zégel van zi,n wonder, een wonder bov;n wonder opiette; en, boven de droom-ontvouwing aan Nebucadnezar

, nog eeSandere getu,gen,s van z^ne grootheid gaf Een groot lél.jk fchr.klijk beeftdeondankbaarheid vanden koning aandenGod des hemels, komt hier tévoorfcb,n. WantNebucadnezar maakte een goud beeld,zestigelkUoog
en zesbreed,en regttehet in hetdalDura, in de landftreek van BabetSgodsdienft op. H>) dedealleamptcnaars in zijnen dienft (nu niet eigen lScte noemen) ontbieden, om dat beeld in te wijden. Zij alle verfchenenT
hoorzaamvoorhctbeeld. Toen nep een heraut luidskéels uit ; dat zofas"
devolkengeflagten entalen het geluid van zangenfpelop alle fpeeltuigen
hoorden zi; dan zouden nedervallen

, enhetgoude beeld aanbidden :^enwie niet knielde en bad, zoumen terftont midden in den oven van hecbrandend vuur worpen. Alle de opontbode bedienden quamen het bevél,het téken, en de orde van denkoning, na. In het midden derhoogftaat-
^Jkheid vandat vermaak en diewrede afgoderij, ter ére vande koftelijkftepop des aardrijks, werden Sadrach, Mefach, en Abednego

, Toden in
gezagoverBabels landfchap geftelt, door Chaldéfche mannen Sii den ko-ning aangeklaagt

,
om dat zij op héter daad zijn gebod niet hadden waar-genomen, en zi)ne goden niet geëert, nogte zijn opgeregt beeld aange-

beden, metennnering vande gedreigde ftrafover zulke wederfpannigen
DatwasNebucadnezar metfporen tot gramfchap genoopt: zoo dar hijde
befchuldigden het voorzig brengen, en tot henzeide^ SadrachMc ach

lu/uT'- "^''^!"'l<'Pf^'
datgymym goden niet eert, enhctopmm

ff/'/f ^Y'i"^''^lg§g<^reedzyt, op hetgeklankvanfpelen zang het beeld aan te bidden , dan is 't ivel: maar indien niet , ztdt aü
inden barnoven 'warden gemrpen-, met een baldadige flotrede als van een
fte hond die den hemel aanblaft

j Wie is de God, zegt hij , die um mijnehand zal verkffen? Zijzeiden, IVy hebben met van noden u op dic zaai teantmoraen: onze God is magtig ons uit den vuuroven en uit u-we hand te
vet oljen: en zoo met, het zij u bekent, ó koning! dat ivj uwe goden nietuil en dienen

, nogte het opgcregte gotide beeld aanbidden. Nebucadnezar
zwol van toren in zijn troni , en , zijne gramfchap zijne wreedheid voorbij
lopende, belaftte den oven zevenmaal héter te ftoken, en aan zijne fterk-

Zzz 2 ftg
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ftefoldaten, dat zij Sadrach , Mefach en Abednego zouden binden enm

In tónden oven worpen , dat ijlens met al dat z„ om en aan hadden.

Shidde:endevonken vanden overhéten oven doodden de

ten de ftokebranden des doods. Als de geknevelde Sadrach.Mefach en

Abédnec^o, in het midden van den brandenden oven waren gevallen

,

tondde\óningNebucadnezar in allerijl zeer verfchnkt op, en ze.de tot

zikie raadshéren ; hebben ivy niet drie mannen midden in het vmr geivor-

S an^o^rdden, dat ts zeker, ê koning! Hi, ze.de, ,k zie vier

mannen midden in het vuur los en onbefchadigd wandelen, en de gedaante

Tan den vierden gelyk een zoon dergoden.Dat was op z.,n he.denfch volgens

he eeziat, dat een hemelbode zig in het vuur vertoonde, gefproken.

Toen trad Nebucadnezar naar den mond van den oven toe
,
en zeide

Sadrach, Mefacb ,
enAbednego, knegten van den Allerhoogflen God, gaat

O.W/ Toen gingen Sadrach, MefachenAbednegomthetm^^^^^^^

van het vuur. En de vergaderde rijks-vorften des kon.ngs bezigtigden die

mannen om dat het vuur over hunne lighamen niet had geheerfcht
,
nogte

over huil hair, ofcegewaad: geen vuur-reuk waserbu: ja de noppen van

hunne klederen waren niet eens gezengt. Hoe fchielgk veranderde Nebu-

cadnezar doordat grote wonderwerkGods ! De kragtdadige waarheid de

fchrik des Heeren, was de overtuigende geeszel van z.jn gfWiffe^ Het

vuur van den Heiligen Geeft , brandende in de harten van Sadrach Mdach

en Abedne-o , wericte in hun een vuurig geloof, waar door zi) de kragt

van hetoven-vuur hebben uitgeblufcht. De wéreld mag daar tegen met

aardfche wijsheid, gezag, trotsheid, magt, volk, rijkdom, eer en ge-

weld, inkomen, en aanwroeten ; het zal met beftaan. Dreigement, kne-

velkoord, roede, tang , vilmes ,
pijnbank , zwaard en vuur

,
het is al

ijdelheid, en niet, ja minder dan niet. Die op den Heere vertrouwen

vrezen geen' menfchen, maar alleen Hem , die ziel en lighaam in de hel

kan verderven. De verloffing van de drie Joodfche mannen uit het vuur

is door de oodfpraak van de Schrift, als een wonderkroon , veel kofte-

lijkerdan^oud, in de wéreld, den héten oven van beproeving ,
voorde

cogcn van de kerk opgehangen, om alle kleingelovigheid af te leggen,

en om den <^eeft des geloofs te bidden, en vaft te ftellen , dat God de

hoofdftoffen'clen teugel viert en aanhaalt , en magtig is meêr als overvloe-

dig te doen , boven alles datmen kan bidden of denken.

HET
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HEILIGE TAFEREELEN.

HET m. TAFEREEL»
Elijk alle wonderen in Gods Woord vermeld , van
énen wonderlijken God zijn voortgekomen, zoo
baart de befpiegelingvan ijder wonderwerk ook een

nieuwe verwondering. De geloofsheld
, Daniël , uit

zijn hoogverheven ftaat, in een afgrijirelijken poel

van rouw en fchrik en dood geworpen , is door de
kragt Gods ,

bij de kaken van het vernielende ver-

derf, behouden , en in het ligt des levens bovenna-

tuurlijk herftelt. De Heer regeert, en geeft de heerfchappijcn aanwienHij

wil. Aldus quam Darius de Meed aan het koningkrijk der Chaldéén, na

den neêrflag van Belfazar. De koning ftelde over het gantfche rijk honderd
en twintig landvoogden ,en over dezelve drie opperbewindhebbers (réken-

meefters) van welke Daniël de eerfte was , die hen alle door zijn verheven

geeft overtrof : zo dat de koning dogt , om hem doen en laten over het

héle koningkrijk te ftellen. Hierom benijdden de gezaghebbers de voor-

fpoedige grootheid van Daniël , en zij zogten naar een rijksfchuld in hem

:

maar geen misgreep tegen de kroon , nogte énige vlak van handel en wan-
del, was in dien God- en ftaatgetrouwen dienaar te vinden. Derhalven

wendden zij het op een anderen boeg, en hunne lift bedogt de wraak op
's mans godsdienft te nemen. Degrooten van het rijk quamen dan hol over

bol bij den koning , en zeiden ; Mc amptcnciars hebben bcrcicidflaagt een

vafi komngklyk verbod te flcllcn, dat wie een béde van énig god ofmcnfchj,

buiten u , o koning , binnen dertig d'.igcn begcre , in den Iceimcnktiil (een

regtspleging van ouds her bij de afgodifche Chaldéén) zalgeworpen wor-

den. Bevcftig nu het befliiit fchrifteltjk , op dat het volgens dc wet der Me-
den en Perzen onherrocpelyk zy. De koning Darius , door vleierij dronken

van ijdele eer, ondertekende den godloozen onregtvaardigen en onmen-

fchelijken geweldbrief Daniël dat wetende ging naar zijn huis in de op-

kamer met de open venfters naarJeruzalem , en bad zijn God op gebogen

knijen, driemaal daags ,
gelijk tevoren. Waar op die mannen te hoop hem

bevonden , en (de goedkeuring van het gebod den koning eerft afgevergt

hebbende) zeiden j dat de gevangen Jood Daniël geen agt op den koning

had gegeven: en wijders den bedroefden koning (van hun boven de goden

geftelt , en onder dc wetten geboeit ) tot uitvoering van de gefmede wee

drongen. Toen wert Daniël op laft des konings in den kuil der leeuwen ge-

worpen j en de koning zeide tot hem; Uw God, dien gij gedurig dient

,

verloffe u. Hier op wert de mond van den kuil wel verzegek. Zie daar

Gods propheet, onnozel zonder fchuld , door nijdige hoflift , uit zijri

heerlijken ftaat , in een hellediepen en opgefpalkten afgrond ,
magtig om

reuzen te verzwelgen , met énen fmak fchielijk nedergefmeten. De wre-

de en afgevafte leeuwen , de verfchrikkelijkfte roofdieren , met ijffe-

lijke tanden harder dan ftaal ,
tongen als vijlen , fchenkelen bijna uit
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cantfch been van luttel mergholte , waar uit men vuur kan klinken, en

forfle fpieren , en naet vijf Icheiirzieke nagelen in de voorfte en vier in de

agterfte poten, tot vernielen uitgeruft; en welker ontzaggelijke troniën,

brullende van toren , met borftelige gnjnslippen, brandende oogen, en

fteioerende manen om den dikken nek , met dan nccrflag bloed cn moord

dreigen , waren het gezelfchap van Daniël , vol geduld en geloof. Maar

de man 'had geen nood: de Hand die alles overfpant , overdekte haaren

knc^t. Hij, Die de zélluijt, floot de leeuwen aan den band van zijn wil
j

zoo'dat zij Daniël, in plaats van te verderven , zachtelijk aanquifpelden en

likten. De koning, 's avonds in zijn paleis vertrokken, had geen luft om

te étenof totfpel, en kon van bekommering over Daniël, dien hij hoog

waardeerde , niet flapen : en met het krieken van den dag opftaande
, ging

naar den kuil, het gewaande graf , waar in de godvrugtige Hebreeuw, het

voorwerp van den haat, voor eeuwig fcheen levendig begraven, en riep»

meteen bedrukte ftem; Daniël, bugt van den levenden God, heeft mo

God, dien gij gedurig dient, tt van de leeuwen kannen verloffcn? Daniël

antwoordde mtt een groet; Myn God heeft zijn engel gezonden , en den

nmil der leeuwen gefloten, dat zy my niet 'hebben hcjchadigt. De koning

toen zeer verheugt , dede Daniël uit den kuil brengen ; en de verrezen zeer

gewenfchte man , wiens geloofdoor de kragt Gods de muilen der leeuwen

had toegeftopt , werd boven in het ligt gaaf bevonden. Wat konde Da-

niël toen eerder dan de vergelding der godlozen aanfchouwen ? Darius had

door zijn koningklijke magt hem van den afgrond der aarde doen opko-

men , en oelFenendedoor de zelve regtvaardige wraak tegen zijne befchul-

digers , liet die mannen met hunne kinderen en wijven in den kuil worpen

:

en zij bereikten den grond naauwlijx, of zij waren al lillende verfcheurt,

verbroken , en in de vraatzugcige balgen der grimmende leeuwen begra-

ven. Al dat werk was een weêrgadeloos en overgroot wonder van den al-

beheerfchenden en levendigen God, het géne toen in alle landen derhoofd-

heerfchappij van Darius is overgefchreven ; en door de pen van den Geeft

in de ware Kerk altijt blijft vereeuwigt.
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HEILIGE TAFEREELEN.
TAFEREEL van den Propheet

JONAS.
At kragt klem en nadruk , de vermaning van een

propheet Gods op een zondig
, dog niet ten éne-

maal verftokt verfteent en verftaalt volk , heeft ge-

had , is aan de Nineviten gebleken. Want wanneer

hunne boosheid voor het aangezigt des Heeren was

geklommen
,
gebood de Heer Jonas naar hen te

gaan preken. Maar hij vkigtte van het aangezigt des

Heeren , van de plaats , daar hij die harde boodfchap

ontiïng, en voer vanJapho met een fchip naar Tarfis. Daar ontftond zulk

een onwéér op de zé , dat het fchip in gevaar was van te vergaan, en de

bootsgezellen het goed overboord fmeten, en , te vergeefs, aan de riemen

vallende, eindelijk het lot wierpen, dat opJonas viel. Dus werd hij in de zé

geworpen, waar op terftont al het verbolgen zégedruis ging leggen. Toen

befchikte de Heer (in wiens hand alle zijne heiligen zijn) een grooten vifch

om Jonas op te (lokken. Hij was drie etmaal in den vifchbuik , de diepfte

binnekamer des doods ; en van daar bad en dankte hij den Hcere zijnen

God , met zulk een kragt van geloof, als of de wortelen der bergen , cn de

grendels der aarde , uit hunne pannen al waren gefchoven , en hij verioft

,

den kerker van het verderf was ontflipt. De Heer fprak tot den vifch , etl

hij fpoog Jonas op het droge uit. Voort zeide de Heer andermaal tot

hem , dat hij naarNineve zoude gaan , en regens dat volk preken (roepen)

de preek , die Hij tot hem fprak. Nineve , van AfTur gebouwt , Cn naar

Ninus genoemt , was de hoofdftad van AfTyrie , een grote ftad , een grote

ftad Gods bij uitnementheid, gelijkmen zegt de bergen Gods, de ceder-

bomen Gods j en, volgens de fchrijvers , honderd cn vijftig lladiën lang

en negentig breed , en in den omkreits vierhonderd en tagtentig (zeftig'

duizend treden] met veftenvan honderd voeten hoog, en zo breed dat er
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drie wagens te gelijk konden rijden , waar op een kroon van duizend en vijf-

honderd toornen , tweehonderd voeten hoog , in de lugt ftak. Men had

drie dagen werk, om alle de wijken van die aartsvorftin deriïleden te door-

wandelen. En de volkrijkheid van de hoofdvoogdés der heidenen is af te

nemen, om dat 'er veel meer als honderd en twintig duizend menfchen in

waren , die het onderfcheid van hunne regter- en {linkerhand niet wiften.

Jonas dan door de overwonderlijke tugr verbétert , cn onbevreeft het

woord des Heeren gehoorzamende ,
begoft één dag reizens in de ftad tc

gaan, uitroepende; mgvccrtig dagen , dan zal Niiicve worden omgekeen.

Een beknopte preek, dog een fchriklijk dreigement: waar bij Jonas waar-

fchijnlijk den gruwel hunner zonden , en de barmhartigheid Gods , onder

voorwaarde van bekéring, heeft voorgeftelt. De Nineviten niet dood van

gemoed , en welker gewifTe nog met geen brandijzer was toegefchroeit , en

kennis hebbende van het wonder aan Jonas gefchied, geloofden in God,

riepen een vaften uit , en groot en klein bekleedde zig met zakken. Als de

koning (mooglijk Pul) die zaak hoorde , ftond hij van zijn troon op , dede

zijn heerlijk gewaad uit, trok een zak aan , en zat op aflche. En hij liet

een gebod uitroepen , om zijn berouw en leerwezen te betuigen, dat geen'

menfchen of heeften iet zouden éten of drinken , maar met zakken bedekt

wezen, enfterk tot God roepen; op dat een ijderzig van zijnen bozen

weg, en van het geweld zijner handen hekeerdclVieweel (zei de heidenfche

aartsmonarch, drijvende ineen getij van geloof en hoop en vrees) Godmog-

te zig van de hitte zijner gramjcbap afwenden , cn berouw hebben ,• dat wy
niet omqiiamen. God ook ziende hunne bekéring heeft het gefprokert

quaad over hem niet gebrogt. Als de boetpropheetbij de Ifraëliten niet had

konnen vorderen , is hij tot de Aflyriërs gezonden , op dat alzo de roeping

der heidenen wierde betékent , en den harde Joden , met ijzer-zenuwe nek-

ken, en kopere voorhoofden , hunne onbekeerlijkheid verweten. Waarom
Nineve, door haar wonderbaar en vaardig berouw, boven Samarië is te

ftellen. Jonas, bereidwillig tot het zéeofFer, verbeeldde den Heere Chri-

ftus, diezeide; zie, ikkome: en die als een lam ter flagtinge werd geleid,

en zonder wiens dood het doodlijk onwéér van de wéreld niet was te ftillen.

En gelijkJonas drie etmaal in het ingewand van het geweldige zébeeft is

geweeft , om ontboeit de boettrompet bij de Nineviten te Iteken : zoo
moeft de Zoon des menfchen ook drie dagen en drie nagten in den graf-

buik zijn , om opgeftaan , veel meer dan Jonas , door zijn leven te behou-

den , cn een eeuwige geregtigheid aangebrogt hebbende , de boetbazuin

van het eeuwig Evangeli al den aardkloot te doen overklinken.
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HET EERSTE TAFEREEL

Obias , door Enemeflar , ofvolgens deJooden , Sal-

manaflar , Koning van Myrie , voorde Babelballing-

fchap , onder andere gevangenen mede naarNineve
weggevoert, befcliryftindit boek zyn levensgedrag

en wülelvalligheden , nevens die van zynen Zoon:
hoewel fommigen willen,dat deJongeTobias zyn ei-

gen gefchiedenifïe opgeftelt , en een hunner Neeven
die vervolgt hebbe tot beider dood. De H. Hicrony-

mus betuigt dit gefcliiedfchrift eerft in 't Chaldeeuwfch gevonden , en dat

in zyneLatynfche vertaaling nagevolgt te hebben.Dit is niet onwaarfchyn-

lyk; niet alleenom dat de Chaldeeuwlche taal in Babel en Aflyrie gebruik-

lyk was ; maar dat ook de Hebreeuwfche handlcliriften en afdrukfèls baar-

blyklyk overgezet,en niet oorfpronklyk zyn : gelyk ook tufichen de Griek-

fche overzettingen geen klein verfchil gevonden word. De fcliryver ver-

haalt zyn geflacht, en dat hy uit den {lam van Nephthalï gefproten , in de

ftadTl-iisbe,of,zo anderen zeggen,K^des,eene der vryfteden,geboren was.

Hy werd , om zyne godvruchtigheid , en liefdeplichten in't begraven der

dooden, die Sennacherib , Zoonvan Sahiianaflar , als der aarde onwaardig,

onbegraven liet,geplondert,en van alles,uitgenomenVrouw cnZoon,jani-

merlyk berooft.Maar Sennacherib , om de verbazende nederlaag voorJe-
ruzalem geki-egen van ieder^ehaat,werd van zyneZoonen gedoodt,en A-
chirdonus, ofE/arhaddon, een der twee Vadermoorderen, volgde hem in

het Ryksbewind.Deeze ftelde den Ouden Tobias,op voorbede van zynen

Neef, die hoffchenker , en in aanzien was , över alle zyne rekeningen , én

hofbewind. In zo gelulddgen ftaat bereid hy eenen heerlykcn maahy'd, en

noodigt daar toe zyne ramp-en geloofsgenooten, maar vergeet zyne voor-

gaande liefdaadigheid niet : want als de jonge Tobias hem verhaalt, dat 'er

een lyk van de ballingen op de markt onbegraven legt,fpringt hy van de ta-

fel,neemt het op,draagt het in 't naaft gelegen huis,cn begraaft het na Zoii-
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.nnnrlerffans-
maarworddaarovervandenabuurenbefpot,enflaapt,als

nen ondergang, maar wuiu hms en onder aan den
onreindoorhetaanrakenv^^^^^

nelteien
,
en uuui uu

Veraeefe zoekt hy eeneesmeefters omdie

fïSen vanzvnen Neefonderhouden , en van zyne Huis-

adafdeNee?uitfkatbewindgef^^^^^^^
ennaar Llymais ver-

ba—Indeezen hooggaanden noc^zend hy
zyn^^^^^^^

EkbatanadaarhyeenegoedefomiBegeldsuit{kandehad.Dcesz2k^^^

vlndeenenreisgezel,&

^^riasnoemt, daarhygezegtword een Engel, enRafaelgeweeft te zyn.

HoSeeMateenWl^'^^^"^"^^^^^^^^^^
Smtoeeigen;,wordveTfcheidendlykaangewezen.Athana^^^

rindegedaantevan^enmenlchdieAzamsgenaamtwerd. Op re^ko-

menzvL denTygertooom, daar zichTobiaswd baden, en byna door

eenengrootenVifch verüonden word: doch aangemoedigt door zynen

reisgezel,grypthydienvifch,werpthemophetland,fnyd,braad,eneet

hem; maarbewaarthart,lever,en gal totnader gebruik. ZykomenmRa-

ges,herbergen byRaguel, bloedverwant
vanTobias, die een eenige doch-

Krhad,alzevenmaaluitgehuwt, maarnoitgetrouwt, omdat een booze

geeft haare zeven Bruidegommenverftikthad. DcJongeTobias neemt

haar echter tot eene Vrouw en verdryft haren boozen geeft door hart

en lever vanden gevangen viïch,gemengtonder de
affche van zyn reuk-

offer Hoe nu een booze geeft door zulken reulc verdreven zy, heett veele

eiffineen gebaart , en fommigen die wonderkracht met aan hart en lever,

maar aan de gebeden van de Ouders der Bruid doen toefchryven ,
die zy

onder het reukoffer ten hemel opzonden. Gezegent wasdithuwlyli ,
en

werd met eeneel en deugdryknageftacht bekroont: maargeduurendede

tweemaal zeven bruUottsdagenwordRafael, om de penningen naar Ra-

ges in Meden tot Gabaël gezonden, en keert met de verzegelde zakiens

weder. Onderwylen verlangtdeMoeder van denjongen Tobias naarhaa-

ren Zoon , en is onvertrooftelyk over zyn langdurigwegblyven :
doch na

de bruiloftsdagen trekt hymet zyne nieuwgetrouwdeVrouw naar huis,

en word van zyne Moeder , met onbedenklyke vreugd , van verre gezien.

Zy loopt toevalthemom den hals; en de Oude Tobias toetreedende (toot

zich aan de deur ; maar de Zoon omhelft hem, en ftrykt de gaUe vanden

vifch indes zelfs oogen , waar op hydefchellen afwerpt, en ziendeword.

Of dit blyfcliap verwekte, kan ieder begrypen. Ook dankt de oude man

den Heer voor die , en alle andere weldaaden , voorfpelt de herbouwmge

vanJeruzalem, vermaant zynen Zoon Nineve te verlaten,eer die ftad,voi-

gens de voorzegginge vanjonas,vergiiig:enfterft in hoogen ouderdom.L'

Zoon volgt den raadzynsVaders,verlaatdeftadNineve,trektmetyrouwen

Kinderen naar Ekbatana ten huizevan zynen Schoonvader ,
erlt a^^??^^

goederen , en fterftook oud zynde «7 jaaren.
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HET II TAFEREEL
ESchoonheidisweleenebekoorlykegaaf,

maar diemeerma^ te gevaarlyker is , aL> zyaanminniaeris-
wantnadien eengeilaanhaaronophoudlyk beloenen

,

belegt, moet zy op onwrikbaare zuilen van eerbaar-
heid en godvmcht gegrond zyn , om tegen aUe ver-
leidingen en verlokkingen pal te ftmm, en verdertvan

I l'^l^"
^'^^^^ voor te komen. Dit ondei-vond— :>ulanna, huisvrouw vanJojakim,een aanzicnlvkmm

^iderdeweggevoerdeballmge^^

Hofinieftadhadde,daardeJoodennuendanvergaderii^^^^
zovee hunne ballmgfchaptoeHet,raadpleegden.Onderanderen,dié£
dikwylsquamen warentweeoudften,nietmJaare^

migen^r^«^enJ.i.^/«xnoemen,endierechtersderweggevoerdenwaren.
Deeze twee floegen eenoverfpeeligoogopdefchoone Vrouw van Toia-lam,en zonder aanhunnenftaat,aandevriendfchap van dien vooitrellv-
ken man

,
aan de ergerniffe

, die zy den Babüoniers zouden geven , ofde
rechtvaerdigeftrafFe,diezydoorhunnefchendaadverdienenmoften,te

gedenken,nemenzyeenfchandelykopzetomdebekoorlyke^«A««<,teae-
meten,enliunnenvuUenluftmethaarte boeten. Diefchoone Vrouw was
gewoonmWnlufthofzichnuendante baden, en naardewet tereini-
gen,ofomdeZomerbtteteverdryven,in'truifrche
Uit hadden die twee onkuifTche Mannen gemerkt; en wat laateen blakend
lurtenoogongemerktfzynemenzekerendagwaar,akj'«/^««^methaare
twee dienftmaagdenm den hoftrad , en zich wilde baden , om datde Zonyrnmg blaakte. Maar vinnigernogblaakten dietwee boosw
UI Ichaduw der boomenverfteken hadden, en toefchoten

, zohaaftde
dienl maagden weggegaan,en de deuren des hofs gefloten waaren.De gei-
le weUuft legthun vleiende woorden in den mond. Z>et, zeggen zy,^.L-
rjn des hofs zyngejioten en memant z.iet om ; wy zyn ontphn in uwe liefde

,

üaaiom doe onz.enwU , en gun ons het zoet genot van uwe fchoonheid. Zo
gy dit weigert

, z.Men wy tegen ugetuigen , dat eenJonggez^elby u in den hof
IS geweelt,en gyuwe dtenftmaagden weg z.ond,om overipel met hem te be-

üryven.j«/TOfchoonernogvanziel,alsvanlichaam,zuchttehartgi-ondig
opzoverfoeilyketaal,enlloegbefchaamt haarefchreiende oogen nu tenhe-
mel

,
nuop de aarde. In die verlegenheit neemt zy haaren toevlucht tot

^od,en een heldhaftig beauit,van üever eerlyk te fterven,dan een fcliand-
lyK leven te behouden. Zy flaat de fnoode booswichten kloekmoedig af, en
zegt. het tsmy raadz^aamer , dat niet doende , in uwe handen te i-allen , enUW
Dedrog en geweltafte wachten, dante^^o«%«, en in de handen des le-
venden Gods te vallen. Wy zyn liier niet alleen, maar in zyne tegenwoor-
oJgheit, en dat alziende ooge Gods; voor wien de duiftemiïïe niet
verauiltert, en de nacht licht als de dag , ziet uw godloosheit, en
voornemen. Na die godvruchtige taal, die geen indruk deed op de twee

A 2 geil-
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gcilaarts, verheft zy met verbaaftheithaareftem en roeptom hulp; maar

de ouden roepen nog fterker , en een dier twee zet de deuren des hofs o-

pen.als ware deJongeling,dien zy gezien, maar niet gekregen hadden,da.ir

door ontvloden. Op dit geroep loopt het huisgezin door de zyddeur toe,

hoort met verwondering de befchuldiging der oude boeven, en fchaamt

zich daar over: niet geloven konnende, dat zo dcugdryke Vrouw zich zo

fchandelyk zoude imfgrepen hebben. Des anderen daags gaat het treur-

gordyn met nieuwe boosheit open : het volk vergadert aan 't huis vanJo-

jakim , de godvergeten rechters verfchynen daar ook , Sufanna word 'er

ontboden , en beticht van 't geen de booswichten zelfs poogden uit te voe-

ren , ieder ftaat verbaaft , uitgenomen de fchuldigen , die zich door hunne

onbe/chaamtheit en gezach meenen te beveiligen.Deeze betichten Sufan-

na , om hun eigen godloosheit te bedekken. Als wy in den hoftuandel-

den, zeggen ze, qmm deez^e met twee 'van haare dienfimaagden.enfloot de deu-

ren van den hof, en z^ond de maagden weg, en eenjonggez^el quam tot haar , die

verfteken was,maar wyinden hoekdeshofs dez^efchande z^iende,liepen toe,maar

konden hem niet magttg worden , maar dez^e Sufanna^^ref/x?» wy, en vraagden

wie hy waskaar zjj wilde V ons niet z^eggen.Maarde eerbaareVrouw laat de

kuisheit voor haar fpreken , en zend haare zuchten met deeze woorden tot

God : O eeuwige God, die een kenner zjyt van alle verborgen dingen , gy weet

datZjC logens tegen mygetuigen , en z^ieik moet fterven om eene mifdaad , die

niet ik,maar zy begaan hebben.Geen andere noch krachtiger wapens had zy,

dan gebeden en eenenftroom van traanen. En wat kan men beter getui-

gen hebben,danGod en een onfchuldig geweten? de rechtvaerdigeRech-

ter van hemel en aarde verhoorde haar : zyword ter dood veroordeelt,

maar 't was om haare godvruchtige kuiflcheit klaarder te doen doorftra-

len.Dfl«;V/ftaat,als haar verdediger,op,onderzoekt de booswichten,waar,

wanneer , onder wat boom , deze onfchuldige de verdiende mifdaad be-

dreef.^ onder eenen mafttkboom , zegt d'een , en Daniël antwoord, gy hebt

tegen uw eigen Zjiel en levengetuigt, GodsEngel zal u ftrafFen.Hy doetden

anderen naderen , ondervraagt hem onder welken boom des hots dit quaad

begaan was waar op dees antwoordt; het was onder een Eike , daarwy
haar met denJongeling zagen. Die verfchillende tegenftrydigheit ontdek-

te de logen,rechtvaerdigde de eerbaare kuisheit , en hitfte al het volk aan te

gen de twee booswichten, die naarde Wetvan Mozes geftraft werden,

enlyden moften, hetgeenzydefchooneiy^/awwa meenden te doen ly-

den. Ieder vond daar in ftoffeom God te verheerlyken, de Ouders dier

eerbaare Vrouw verheugden zich, tajojakim beminde zyne Sufanna

meerdantevooren.
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HET III TAFEREEL
Ebukadnezar , de grootmagtige koning van Babel,

. voerde een zwaaren oorlog tegen Arphaxad , Ko-
ning derMeden : waarom hy van alle zyne onderza-
ten en nabuuren hulp vorderde tot byftand en ver-
meerdering zynerheirmagt.DeJooden echter wei-
gerden hem zulks, enontftaken diermaate zynen
toorn dat hy na de overwinning zyner vyanden,een

-^^^^^
- vreellyk leger van 13 2000 man onder 't beleid van

Holofemes uitzond, omdenjooden, en anderen, die zyne wraak ge-
tergt, en hem hulpbenden geweigert hadden, zynevreeflykemagtte
doen gevoelen.Die woedende heirvorft trokdoor Syrie,Ci%ie,Damas-
kus, Moab, Ammon, in Judea te vuur en te zwaard alles verdelgende
wat hem wederftand bood. Tyrus, Sidon, en alle zeefteden verzoch-
ten enkregenvrede , op voorwaarde van hunnegoden over re leveren,

die Holofernes vernielde , om Nebukadnezar tevergoden,en alleen te

doen aanbidden. Metzulk een alverteerend en zeeghaftig heir komt hy
tot aan 'tjoodenland, en flaat zich neder voor Bethulie, een fterke ftad op
de grenzen, die in rep en roep waren , en alle hoogten entoegangen be-
zeten verfterkt hadden. Dealgemeenefchrikbragtdejoodentotgod-

vrucht , en vaften in zak en aflche. zy offeren , doen geloften, en fmeken
den Heere om hulpvaardigen bylland. De trotfelegervoogd kan niet

verdragen dat zich dejooden tegenhem verzetten, en vraagtde krygso-

verften der Moabiten enAmmoniten wie dejooden waren, datzyzo
ftout waren van zich tegen hem te wapenen?Achior,de overfte derAm-
moniten,raadhem denjoodfchen kryg af,en voorzegt, dat het een ono-
verwinlyk volle zoude zyn , ten ware God , op hen vertoorntom hunne
zonden , hen overgave in zyne handen , en bewyft dat uitverfcheiden

voorbeelden.Onverduwlyk was die taal voor de aldwingende veldover-
ften. Holofernes fpat uit in lafterwoorden tegenAchior , en God zeiven

,

doet verbazende bedreigingen, zend Achior naar Bethulie, enbeduitdie

ftad meteen leger vanhonderd zeventigduizend voetknechten,entwaalt
duizend ruiters ; want zo zeer was het in den heirtogtaangegroeit. In die

ftad was in deezen tyd eene godvruchtige Weduw , genaamtjudich , die

zo heldhaftig als fchoon was. Deeze neemt een ongehoort en grootmoe-
dig voornemen, om den opgeblazen veltheervan het leven te berooven

en haar geboorteftad te verlollen. Zy beftraft den overften Ozias , die het

verbaaft en morrend volk van Bethulie ongegronde beloften deed van

binnen vyfdagen ontzet te worden. Zy bid God om zegen over haar on-

dernemingjver^iert zich methootdcieraad en pracht van kleedcren, gaat

uitde ftad,en naar 't leger vanHoloferncs,met eenevan haaregetroufte en

manmoedigftedienftmaagden, diezy belaadde met eene lederen wyn
flelch,eene kruil< met olye,cn eene male met vygen.meel, en reine broo-

den. Dus komen zy in de legerftede , en by de voorwacht, die zy vleien-

de woorden geeft,en beweegt haar tot den veldheertegeleiden.Te beval-

%was zyvan gelaat,omHoloferncs niettebekooren.Hyziet,en verlieftop
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haar-enkatzichdoorhaarenwelfprekendenmondverl^^^^

vksbczondigthebbe,belooftftadenlandoverteleveren,enHolotenies

bCenTeruzalemtebrengen. Dit vermeerdert zyne liefde, enzyword

irdekmiier4aar'tzilverwerkbewaaitwert,onthaaltx

rfpysteeèten,ennutügthetgeenzymedegebragthad. Dusbrengtzy

teVninhetlegerdSor,gaande'snach«,omzichyw^^^^^^^^^^^

hetdalvanBethuUezonderverhindenng. Op den v^rden dag bereidde

HSei-neseenenheerlykenmaaltyd,ennodigdeJudithnevensanderen

™ch te vervrolyken met eten endrinken Zo gunftige gelegenheit

vèrwaarlooft zy niet, imar kleed zich ophetaUervoordeehgae, en

Siyntopdeni™alt>d;daardelegervoogdhaai-fchoom

demeei danoitdi-onk; endoorminenwynaangehitftwenfchte zynen

luftteboeten. De gaften verdekken diepm den nacht, laten Judith al-

leen in de veldtent: maar de wyn fterker dan deUetde wiegthemm eenen

dienen flaap , en geeft der manmoedige heldinne gelegen tyd enmoed

,

ombaar opzet iiittevoeren.Zyftorteenkoit,maarhartgrondiggebed
uit,

om vereifchte kracht, treed onverfchrokken naar de fponde, grypt den

opgehancrenfebel, en Holofernes by 't hair , houwt met twee flagen zyn

hootd af,vertilthetlichaam van't bed,en neemthetbehangfel
vandepilaa-

renwesomhetdcnBethuliërtevertoonen.Hetafgehouwenhootdgeeft

zvaanhaaredienftmaagddiehaarbuitendetentwachtte , fteekthetmde

fpysmale, en gaatonverliindert, als in de voorgaande nachten, dooren

uit het leger , verldeft eenen omwegdoor het gebergte, en komt met dien

verheugenden laft voor de poorten van Bethulie. Zohaaft isdie blyde

boodfchap den oudftcn en allehftedelingen niet bekent, ofdaar is een

al^emeene en onuitdruklyke vreugd ; men ontfteekt vuur,men looftGod

met dankbaare harten en ftemmen , men fteekthet hoofd op de tinne van

denmum- des ftads en des morgensvroeg doen deBethuhers eenen kloek-

moedigen uitval. De verbaafde Ailyriers fpringen op , zoeken hunnen

veldheer, vinden hem in zyn bloed vermoort , en zonder hooft, daar

gaat een gefclirey op , de fclirik beknelt aller harten , zy nemen de vlucht,

worden vervolgt, en van alle rondom uitvallende ftedengeflagen. Die

van Bethulie maken grootenbuit: Judith laygtde legertent met alle de

zilverevattenenkottefykheden.zywordgezegentvan den
hoogenpnefter

en grooten Raad , die vanJemfelem gekomen warenom haar te zie"'
e"]

haare heldendaad te roemen : gelyk ook de mannen en vrouwen der ftad

inreienen'zegepraalhaai-en meer danmannenmoed pryzen.Dus bereikte

zydenouderdomvan lo j jaaren,wanneerzy ftierfenvan gehcelllrael be-

weent wierd. De gefclüedfchryvers zyn 't niet eens, wanneer dit wonder

geval gebeurt zy:want fommigen brengen het totKambyzes, anderen tot

Darius zoon van Hyftaspes , ofXerxes-Huigde Grootom d'onzekerheit

vantyden fchryver begrypt dit boek als eenParabel ofzinfpreuk:gelclire-

venomtrentdentydtvanAndochusEpifanes,omdebedrukteJoodenvan

dien tyd op te beuren, en verftaatdoor de fchoonejudith, de heerlykheit

van 'tjoodenland ; door Bethulie het huis of den Tempel Gods
:

door

Holofernes, den woedenden Anriochus, endoor NebuLidnezar ,

üeo

Satan , diehem uitgezonden had.
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HET IV. TAFEREEL.
E Tempelen der afgoden waaren onder de Heide-

,
nen fchuil-en woonplaatfen van dartelheid en be-

i drog:daar godlooze Priefters,onder fchyn vanGods-
5 dienft, een lm en leider leven vonden,ten koften van
.
de bygelovjge menigte. Dit zag men te Babel , en in
denTempel olTempeldienft van Bel,ofBaal,denal-

^„^,,.^.,^^ gemeenen atgod der Oofterlanderen. Een prachda^jöto
koperbeeld,ftaandemeteenenryxftafindehand,be-

kranft met glansryke praalcieraaden, befchenen met een brandendeTem-
pellamp, bekleed met een donker half-Ideed,en verheven op een hoosen
voetzuü, verbeeldde de Zon

, en haar albeheerfchende kracht en verüch-
tendehemelftraalen; ofzo anderen willen, Belus den bouwheer van 't
grootmagtig Babel

;
en werd bygelovig gedient, met fpys en drank wei

twaalfmaldersmeelbloemedesdaags,envecrtigfchaapen,enzesmetreten
ofgroote vaten wyns: uit wanbezef, dat de verdichte godheid ditaUes nut-
ügde. Wantofzeligtlykbegrypenkonden, dat een koper beeld at noch
dronk, waanden echter die blinde afgodendienaars , dat de verbeelde
godheit zich daar in vertegenwoordigde , en met fpys, en drank, en offer-
geuren vermaakte. Endieüchaamlyketegenwoordigheitis, vanouds
een oorfpronl< van afgodery geweeft,en heeft Chaldeërs, Babüoniers , en
aUe Heidenen verleid. De Koning Cyrus.die Babel had ingenomen , was
aandiedwaazebygeloovigheitverflaaft, eerde dienNietgod, enwüde,
dat Daniël

,
die anders zyn gunft en hoogachting genoot , Belook dienen

zoude
:
maar die godvruchtige Man weigerde dat met een heilige kloek-

moedigheitDeKoning daar over misnoegt.vraagt naar reden, enkrygt tot
antwoordt: Om dat ik geen afgoden, dte met handen gemaakt zs)n, maar
den levenden God, dte hemel en aarde , en alles gefchaapen heeft, aanbidde,
en aanbidden moet. WaaropdemineideVorft,inarren moede, fprak: Dunkt
» met dat Bel leve? ofZsietgy ntet , hoe veel hj daagljks eete en dhnke? te
ongezouten was dïe taal , om verduwt te konnen worden van iemant , die
God regtkendeendiende. ook beantwoonDaniel die met eenen eerbiedi-
gen lach en deeze woorden : Laat «, grootmagtige en wjz.e Vbrft , ntet mis-
leiden: Bel ts van binnen leem en gevormde aarde, en van buiten voor't
oog der aanfchouwers ongevoelig koper, en heeft noit fpys of drank genut-

"oo/^"- Hier op ontfteekt de Koning in tooren; hydoet
de Belpriefters, die zeer veel in getal waren, voor zich komen , vraagt hen
waar de daaglykfche ofFergaaven bleven , en dreigtze den dood , indienze
niet bewyzen dat de Afgod alles verteerde ; doch zo dit bleek zweert hy
Danieltedoenfterven,hoe liefenwaarddie hem ook was,om dathyBelge-
geJaftert en voor eenen dooden afgod uitgeketen had.De priefters blyven

™nne logen en vertrouwen op het dikwyls gelukt bedrog: want zy
nadden een verholen in-en doorgang onder de öfel , en quamen des
nachts met vrouwen en kinderen , en verflonden alles wat 'er opgedifcht

B » was.-
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was Omallenai-gwaan te verhoeden ( zo ftout en bliiid isdegodloos-

Lk)verzoekenzydenKoning,dathyzelf,mhunafWezen,detafel^

Se dedeurenfluite,diemetzynenonfchendba^^^^

Se,endesmorgensnaauwkeurigonderzoeke,ofaUesverteert^

fl c
,meendenze,washetfpelgewonnen,enpamelgevangen^^^^^^

hffiedelogenbeftekenworde,dewaarheitachter^^^

al vd De man Gods laat heimelykaflche op den Tempelvloer ftroien,

n,T^ door zulk een gering middel de üft der buikdienaaren te ontdekken,

rctusdeia^^^^^^^

verzeselen die , na dat men de gewoone maate van fpys en drank had op-

gedifcht De Belpriefters,onbewuft van den Ichranderen toets,komen des

nachts, gelyk voorheen, metvrouwen, enkinderen, en vermaken zich,

meerdanoitmetdenvoorgezettendifch, befchimpen, onder denwyn,

hunnen tegenfeever, en triomferen reeds in hunne gedachten over de

waarheit,enwaarenGod.DesmorgensvroegwasdeKomngopdebeen,

en naardenTempelmetDanielenzynenhotftoetzyvmdendedeuren

gefbten,dezegelsongefchonden,endetafelledig.Ditfcheendenbygelo-

?igenVorfteenonbetwiftbaarbewys,datzynafgodleefde,desat;enroept

hv in verrukking uit: Bel^^fgroot, engeenbedrognmu, maargj leeft

eL-yfwaarlyk God. Daniël, zonder te verfchrikkenvoor die ydele woor-

den, begint nogmaals met eerbied te lacchen, en zegt : Slaa, grootmaguge

Vorli , tiue oogen met op de tafel , maar naar den Tempelvloer, en Z.te al e dte

-voetllappen , diem de ajfchegedruktjlaan. -van ivien mogen dte z.yn?Belflaat

onbeiveeglyk op z.ynen 'voetz.uil ; enfchoon degoude lamp dengantfchen nacht

hem voorgelicht hebbe , die tndrukfels z.yn niet van hem door omwandelingen

,

maar van mannen, vrouwen, enkinderen, die aües opgezjwolgen en-wegge-

draden hebben, gemaakt. De Koning ziet aUes met opnierlang, kan de

voetftappen niet lochenen , en ontdekt het godloos priefterbedrog ,
zeg-

gende met verontwaardiging : Ik Z.te de voetftappen van mannen, en vrou-

wen, en van kinierev. krachdg wrocht die overtuigmgop het Vorftelyk

gemoed, dat verbolgen en befchaamt , den bedriegers rechtvaardige

ftraffe toelegt , en noodzaakt alle de verborgen üuik-en (luipgangen ,
on-

bekende deuren, en onderaardfche holen te ontdekken. Dus beloonde

het quaad zynen meefter , en bedroog den bedrieger. Want de Koning

,

hoe bygelovig ook in zyne bündheid , blaakte nu in wraakgierigheid ,
en

deet alle de priefters , met vrouwen en kinderen , eenen wreeden ,
maar

welverdienden dood lyden: en hier nietmede vergenoegt, maer wil-

lende den afgod en zyn verfoeilykenTempel zelfverdelgt hebben, geelt

hy beide in handen van Daniël over; die zonder eeragontzach voor

beeld . ofkonft , ofpracht , ofgebouw , alles vernielt, enm aiïche legt, ge-

lyk het bedrog door aiïche belchaamt , en ontdekt geworden was. tn wat

konden buikdienaars , die onder fchyn van Godsdienft hunne weUulten

verzaadden en het ongelulddg volk blindhokten, anders te wachten heo-

ben , dan een vreeflyk oordeel , tot voorfpelvan eindeloos jammer

.
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Eleazarus gTootmocdi^eidt.
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HET V TAFEREEL
NaUetydenenvolkerenheeftmendapperehelden
gevonden ie volvaordig warenhJrLmSs
leven ten oorbaarvan ftaat en medeborgeren onj
ofFeren,eneenenedelmoedigendoodteonSan
om het gemeene beft te behouden. MiddaSr
zietmenditmdeMakabeen,zogebynaamdvanI

m£:
™,7'^g^f^^"^^«ersM.K.B.I. dieVinhunnenftan-pgg -^»P

]|
j
daard voerden , en betekenden • w;e ,s rw / /onder de goden} gelyk de Romeinen diergelykevferW S ^ Ode Raadt en 't volk der Romeinen '

in Imnn^l^ u • ' '^
AkdeJoodfchekerkftaatreenTnb"^^^^^^^^

.geAnaochushetvolkonlydelykdrukte'S^^^^^^^^
de, zwynen en afgoden in de voorhoven bragt, Godswet enwirN ^i'
poogdetevernielen enongehoord^

mer^cWykhedenhadaangeregt,wapendezic±

ügManuithetpneftergeflacht,enkreeg,metzynevyfonvShr^^^^^^

Zoonen^eenengrootenaanhangvandeVerigft^enleE^^
den noegnuendangelukldgtegendentygeraartigendwï^^
overleefdezyneoverwinningenma lang. en boezemde op zyn doodbed zynen kinderen onvenzaagdheit en godvrucht .n. He?fctóMerAnaochus, m verfcheiden oorlogen ingewikkelt, en benepen Sook, dochwanhopigengelykzynegodloosheitverdienthad^en

aat4^^
nenzoonAnüochusEupaprtotftaatvolger.ennavolgervanw^^^^^^^

wreedheitJudasdeMakabeer,eenregtvaardigezoonLeenhd^^^^^^^
gen Vader, krygtnadendoodvanMatthatias, hetkr^gsbewind ntn-

oSA^^ "T'' ^ woedenden Vader inboosheiten god
loc^heitmetweek,eenlegervanmeeralshonderdduizendvoetknecrn

metondoordrmglykeharnasplaaten, maarookophun^e fteVriggen

^STZTfr' "^'^ ^^^g meer'gewapende maS
£^nealteongelykemagt,omtegeneenaanteti-ekken,enflagteleveren.

,

Wantaande eenezyde zag men eenkleen , maar onvertzaagd getal , dat
gewoonwasallegevaareriteverachten,enopGodsbeproeLnbyftand
te iteunea^Aanden anderen kant ftond een bloedgierig heir, dat het
WtalderJoodendachtteverdelgen,enftoutlop^^^^^^

dïm.f^l'ji ruM
d/ri?^ ?^^'M'^^n^"^'^"^'^"d^P^t^erendezo™^

Snï f«^f^^'^''^7^''^"'^^°°g^"^^'"b^dden,enzoveelever-
oazingen, als flikkenngen baarden. De fchrikdieren vulden de gelede-ren en werden beftuwt metduizend voetknechten en vyfhonderd uit-

2wSron™Tj '

r'
w^'-wa^rds de OMinten zich bewogen

,

frhrir ''f? ^"P^''^ helmetten ,
en goude fchilden , en alles , watuu^ en nederlaag verweklcen mag. DeJoodfche veltheer laat zich

^«cer luet verbazen door de groote overmagt , en fchoon het gedruis
C der
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derwapenen, engeluiddermenigteiedei-konde ontroeren, hecht dat

ïetoEm nmLdighaitvanJudas, diegewoo^ ongelykc kans

en akvkï^^^^^^
SSenWundigdebendenin'^^
KSere^^^^^
en indedikftedrommen, doet die zwichten, enwerpt'er, met zoveel

mocdals beleid, zes honderd in den eerftcn aanval over hoop. Zulkeen
motd als dciciü

,
zes nu

u^f„ser gevolg, en beloofde eene ge-
goed befiinffat een aanblikvan zccgnaiugt-i b'-^'-'V n . J« J
Scïteoverwinmnge,warediebreflcnietaanftonds geflopt, doorde

Ic^^T^oLn^cn, endealdvvingende ftiydtorens. Hierkretiktede

iSSldaatenfchrikte ,
gelykhetoogalt)^^

indenflag voorhctgezichtdierv^^^^^^

ditlgelilalles,om%nverbaafdeneenhartm'tly tefpreeken^

dènpUchtvan bevelhebberen krygsknecht te gelykwaar ,
enftiydmet

nieuwenmoedJn'tfpitsvan'svyandsheirftondeendergrootfteOhfan-

tenmetkoninklykcwapcnen tuigen en pantcierengeharnaft. zyn beftier-

der,wclligteenIndiaan,gelykdoorgaansdaartoegebnjiktwerd,enfom-

migeafdrSkfelshemdusnoemen, zyn beftierder, zegde, hadden goud

bor{lharnasaan,en deed ieder geloven datAnuochus zelfop dat khnkdier

eevoert wierdJudas meenende, dat Eupator met dien Ohfant zoude kon-

nen verdelgt , en de kans verandert worden, roept luidskeels:^/^ « on-

der de fterkcjongelwgen z.o kloekmoedig engod-vruchttg ,
dat hj z.jn leven met

dierbaar achte , om Vaderland en Tempel eene» goeden dienft te doen?

Eleazar, dien fomraigen zynen Broeder , anderen den Zoon van Saura

noemen ,
fprong op , en bood zich onvertzaagd aan , en zeide

:
z.ie h,er

kn ik
,
gebied , eno z^ultgehoorz^aamt worden. Zie, antwoordde de Veld-

heer , dien grooten Olifant , die bo-ven alle andere uitmunt m grootheid

en pracht , die voert den Koning en voorfpelt ons de z^ege , ZsO die ge-

wond, cn de toren nedergeworpen word. ZO gezegt , zogedaan. Elea-

zar maakt zich eenen weg midden door de gewapende krygsknechten,

vliegt over de doode lyken, valt, in weerwil der fchichten die uit den

kry<istoren geworpen worden, het dier aan,enom zekerder fteek te bren-

am, Icruipt hy onder den buik , treft den OUtant zo vinnig in de weeklieit

van'tbenedenlyf, dat de fmart het beeft doet woeden, den toren afwer-

pen, en dood ter aarde neder vallen. Daar ftorten fchichten. fcliilden,

mannen uit en met het fcluoomlykkrygs-gevaarte. dat verplettert aUés

wat 'er omtrent ftaat,en overrompelt zelfden onverfchrokkenEleazar,die

zich vergeefs van onder het dier had gepoogt t' ontwild<elen,en wreedlyk

verflikt , en verbryzelt word. Zo fneuvelde hy, als hy overwon :
en kreeg

door zyne heldendaad,en edclmoedigen dood,eenen onfterflyken naam.

Maar de hoop bedroogden veldoverften. Andochus was 'er met, en wei-

nig, ofniets gevordert De flryd word zwaarder , dejodenwyken, en

konnendeovermagtnietwederflaan, maar begeven zich ,
ordentlyken

afwerende, naarJerufalem,om zich tot beter geluk te fparen. Die,en dier-

gelyke kr)'gsgevallen en heldendaaden, vint men , in de boeken der Ma-

chabeen,die Ichoonze van dejoden niet voor godlyk erkent,en van eenen

onbekenden fchryver opgeftelt zyn , onzeker ofin Syrifch , ofGrieklcli

,

nochtans fchyncn gefchreven, om den naneeftotmanmoedigheit, en

yver voorden godsdienft aan te fporen , en voorbeelden te geven ter na-

volginge.
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HET VI TAFEREEL.
YgelovigheidenAfgodery is altyd wreed en tyger-
aartig

, voornamelyk als zydooroppcrmogendhcid
geftytt, en door voorfpoed aangehitft word,om God
en waarheid te hoonen, cn,was 'tmooglyk, deugd en
Godsdienft re vernielen ; die tegen alle bloedvergie-
tingen cn onmenlchlyklicden,geen anderwapentuig
gebruil<tdan kloekmoedigheid en gedult. Overtui-

I gende bewyzcn hier van gafAntiochusEpilanes.Die
doldrütige Vorlt , opgeblazen door veelvuldige overwinningen , waande
God te konnen en te moeten beftryden , valt op dejoden en in denTem-
pel, ontreinigt alles, fteltJupiterOlympius in den voorhof, llachtdaar

zwynen , fchend den heiligen Altaari dwingt gods vóüi zwynenvlcefch te

eten , en doet ieder , die weigert des heeren wet te oveitrecden
, vangen,

pynigen, en duizend dooden lydcn. De eerfte woede moeflen twee
vrouwen uitfl:aan,die haare idnderen,volgens Gods wet,hadden doen be-
fnyden. deeze werden met de kinderen aan de borft , door de ftad opent-
lyk omgeleid, en na allerhande befpottingen van de hooge muuren neder
geworpen. Anderen die zich inde berg-lpelonkcn vericholen , en Gods
Sabbat geviert hadden, werden levendig verbrand. Een van de oudfte en
voornaamftelcliriftgeleerden Eleazar werd metgeweld gedwongen zy-

nen mond te openen,en varkens vlecfch te eeten;maar hy,ecnen eerlyken
dood voor een fchandlyk leven ftcllende,gaat naar de plaats der pyniging

,

fpuwt de onreine fpys uit zynen opgefperden mond,verwerpt dev erma-
ningen en aanbiedingen der beulen, en fterft eenen voorbeeldigen dood,

dpor geellelflagen en onlydelyke ftrafplegingen. Maar inzonderheid

moeften zeven gebroeders de onmenfchelyke wreedheid der godloozen
doorworftelen. Deeze, nevens hunne moeder gegrepen, worden met
geellèlzweepen ftrenglyk ge(lageti,en aangedrevenom zwynenvleefch te

eten, dat by dejoodendeonreinftefpyzewasvanalle. maar een van de
zeven vat het woord in naam van allen , en zegt met onvertzaagde woor-
den en gelaat : Pf^at uraagt , -watplaagtgy ons ? ivy zsjn bereid liever tefler-

ven als Gods wetten te overtreeden. Die vrymoedige taal ontfteekt des Ko-
nings toorn, als ware het een fchelmftuk Gode getrouw te zyn.Hy gebied

dien Idoekmoedigen verdediger de tong uit den mond te rukken, al te

fnyden , en alle de uiterfte leden, handen, voeten, ooren, en neus te knot-

tenvoordeoogen der andere broederen,om die afte fchrikken,en tot wet-

Ichennis te bewegen. De wreede dwingland doet pannen en ketels gloe-

iende maken, en 't afgemarteld lichaam daar in werpen en braden. Dc
rook fpreid zich wyd en zyd , maar riekt lieflyk, hoe onmenfclilyk die ook

ftinkt in de neusgaten der Godbelyders, en baart geen fclirik maar grooter

ftandvaftigheit. en de broeders moedigen malkanderen aan met deeze

manmoedige woorden: God z^tet het aan, en z^al ons wreken, gclykhy

door Moz,es belooft. Die gadelooze kloekmoedigheid, die ieder tot mede-
dogen zoud hebben bewogen wrocht het tegendeel in Epitanes. en

wat is 'er magtigh om eenen tieran te bewegen hy doet den tweeden

broeder grypen , het vel van 't hootd affcheuren , en fcliimpendjvragen

:

Zult
gy nog geen z.ivynen'vleefcb eeten ,

eergy van lid tot lidgerabraakt enge-

^oodword
?geenz^tns antwoordde de lyder, lieverfierven , dan Gods wetten

fchendtn. Hier op werpt men hem, gelykdenecrften, in de gloeiende

braadpan
, daar hy in 't midden der onlydelyke pynen God verheerlykt

,

en dien onmenfchlyken dwingland dit toeduwt; Gy booswicht, gy be-

C 2 ncmt
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neemt ons wel dit tjdelyk leven , maar God Koning dergantfche wereld

z^alons, die voor z^yne wettenfterven , tot ten eeuwige opftanding des le-

vens , waar overgy noit magt z^ult hebben , weder opwekken. Na den twee-

den volgde de derde > die , met geen mindre kloekmoedigheid , dan zyne

broeders , den dood ondergaat : en als de beul zyne tong eifchte , om die

afte fnyden,M hy die onverbaafd uit,mitsgaders zyne handen, om afge-

houwen te worden » maar fprak , eer hy zyne tong verloor ; Deez.e leeden

heb tk van God ontfangcn, en dtt leven van hem verkregen , en verachte

dat alles ^ om z^ynent wille ,
enhoope, dat hpdie magtigis , my dat weder

te geven, my genadig z^al doen herleven. Dit onwanklykvertrouwen vin-

den de ftrafuitvoerders , en de Koning zelf , verwonderenswaardig, maar

hetverzacht echter de woede niet.de vierde word,na dendoodzyns broe-

ders ,
gefolteit,met Iedere riemen geflagen, en onmenfchlyk mishandelt

,

eindigende zyn leven met deeze grootmoedige woorden: het is beter, de

hoop, die menfchen ons geven , te mijfen, en die van God is , vafi te hou-

den, om weder opgewekt te worden i doch voor u z^al geen opflandingten

leven zj^n. De vyfde word ter pyniging gebragt, ftaat degeeflèlflagen met

taay geduld uit, en terwyl zich de dwingland vermaakt met zo droevig

fchouwfpel , zegt hy tot hem met onkreukbaare vtymoedigheit : gy
hebt magt onder de menfchen , en fchoon gy verganklyk zyt , doetgy noch-

tans wat gy wilt ; maar verbeeld u niet , dat ons gejlacht van God ver-

laten zy , maar verwacht en fidder voor Gods groote kracht , die u en de

uwen z.alpynigen. Met die vreeflyke bedreigingen gafhy den geeft,maar

den koning geen betere gedachten: hy doet den zefden even wreed lyk

aantallen, flaan, pynigen, dooden: die dus fprak eer hyftierf: dwaal

niet verkeerdlyk , wy lyden dit alles om ons z^elven , en om onz>e ZiOnden

,

want ons is niets verwonderens waardigsgefchied: maar denk niet , datgy

zmU onfchuldig , en Jirajfeloos zyn , nadiengy beflaan hebt tegen God teflry-

den. Dit alles zagen hoorde de moeder metmeer-dan-menfchlyke ftand-

vaftigheid, en hoe zieldrukkende dat onmenfchlyk lyden harer zoenen

was,nog fpoorde zy hen aan tot heilige manmoedigheid en onaffcheurly-

ke liefde totGod en godsdienft.De tieran zich gehoont achtende,gaat den

jongden met vleiende woorden -en groote beloften aan, zo hy van zyne

wetten afging,dat hy fcliatten en eer ampten te wachten had;maar dieden

hemel in 't harte heeft, laat zich door geen aardfchfchyngoed bekoren.

Hy flaat die liftige aanbieding af, en fchoon de moeder aangezet word
hem te bewegen , zy doet het tegendeel , en vermaanthem Gode aan te

kleven , zich zyner opvoeding en broederen waardig te gedragen en een

marteldood te ilerven. hy is des, getrooft, en verwerpt het gebod des Ko-
nings, hem zyne tygeraartigheid verwytende met deeze dringtaal: gy
godlooz,e en onreinjle aller menfchen verhovaerdig u niet vergeefs : want

gy zyt het oordeel des almagtigen Gods , die alles z^iet , nog niet ontvlo-

den : myne broeders hebben eene korte pyn geleden en zyn in gods verbond

geflorven om eeuwig te leven , maar gy Zjult rechtvaerdige ftraffe
dra-

gen : en tk geve myn lichaam en z,iel ook over voor de vaderlrke wet-

ten. Dit maakte den doücn Antiochus nog meer woedende, hy verdub-

belt de wreedheden en doet denjongften den vreéflykften dood aan.maar

de oudemoeder door dit alles niet bewogen gaat de vrouwlyke tederhar-

tigheid verre te boven , en volgt met onbegryplyke hardvochtigheid het

martellot van haare zeven zoonen. Zo groote voorvallen vintmeninhet

tweede boek der Makabeen, datvanjazonengrootsdeelsuitheteerfte
boek is t'zamengefteld,zo 't fciiynt in 't Griekfch; engelyk fommigen wil-

len zoude Paulus op deeze dappere bloedgetuigen het oog hebben,als li>

zegt: anderen zyn uitgerekt en als trommelen gefagen, de aangeboden
ver-

lojfing met aannemende. -
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VOORRED FoL

WEGENS DE VIER

EVANGELISTEN.
ElijkdeHeereGod, vanoudslier, zijne knegten, de
Pophetenheeftverwekt,gegeven en gezonden/om
zi,nwilenwelbehagenaanzijnvolkteontvouwen;a"
zo heeftHi,ookindevolheiddertijd, opdenaange-
namen dag der zaligheid

, wanneer de Zon der seres-
tigheid was opgegaan, om al den aardkloot te over-
Itralen

,
zi;ne boödfchappers van de goede tijding,

^ u T .
^''"8'^°'^^ ^ei'^^'^hare, heilige menfchen Gods, van

denVoSf"^ ^'^Jr '
'^"'^ °P'^°"^^"

'

h« koningï j'k V ndenVorftMeflias te prediken, en te verkondigen
> vanjerufalemaf ra^aan het uiterfte der aarde toe. Ende dat volgens iGodfprikS D^SSrezal den fcepterzijnerfterkteuitZion zenden: En, uit Zion zal dewetuitgaan en het woord des Heerenuitjerufalem: En wederom ó Zion

gij verkondigfter van goede boodfchap ! ÓJerufalem, gi veXn
digfter van goede boodfchap ! heft uwe ftem^en op m;t Savende

^"^f J^^^' T Het fchijn^dat deApoftekn
,
na de opvaart van den Heere Jefus, in de vergadering voorhunnefcheidmg tejeruftlem hadden voorgenomen, om den aardklootonder zigm twalef te verdelen

, en het Evangelium te prediken , zo wiid

tlfZ H°^welPetrusdeBefnijdenis [hetJodendom]
bijfonderhjk was toevertrouwt, en de Voorhuid [de Heidenen] de wiidi
wereld, voor Paulus op een uitftekende wijze open-ftond. Het wasdanooknodjg toendeApoftelennietmeêrinJudea verkeerden, ennaarallc
geweftendesaardrijks waren vertrokken , dat heilige Schrijvers aanteek^
Kenden, al het gene Jefus heeft begonnen te doen ende te léren, tot
dendagtoe^ op welke Hij is opgenomen; mitsgaders de gantfche huis-
ftoudmge Gods, tot aan het einde der dagen; op dat de Kerk van hetMeuwe Verbond

,
met volkome kennis gelovende , dat Jefus is de Chri-

itus, de Zoon Gods, het leven mogte hebben in zijnen Naam. Tot dien
einde heelt de Heere God zijne Mannen gezonden, ende henmetde
Kiagt uit de hoogte aangedaan , en door den Heiligen Geeft ingege-
ven

, de waarheid van het Evangelium te fchrijven. Dit doorlugtig vier-
tal zijn de Evangeliften

, Mattheüs, Markus, Lukas, ende Joannes ,

diealsvierhooldftromenuitdenlufthof Gods zijn voortgevloeit , enhet
eeuwig Evangelium voor de inwoonders der aarde, voor alle geflagten,
itammen, talen en volken , met onfterflijken inkt hebben befchreven. De-

y ^j^^'^J^denGods zijn , als de vier hoeken en ringen van de Arke des
erbonds, die op de drift hunner vederen, den Middelaar van hetNieu-we 1 eftamentJefus Chriftus , met alle zijne eigenfchappen en heerlijkhe-

* a den,
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m zegepraal omvoeren. De Schriften, de Evangeliën van deze

SsS^^enn^d.™

Sm vol ógln, glinfterende kolen vmrs, brandende fakkelen met

wekSenbfeemd^^^^ Zij hebben regte voeten, enfteigerenmde

Cs f zii hebben gevleugelde lenden, vliegende overal
;

zi) houden

SderenvS zijn aan een verknogt, en gelijk eenradxn een rad

Se?zl"omenomgdee«,.engaanvoo«

Heilisen Geeft hen henendrijft.

ffier dezeHeiltrompettersheeftMattheüs, met een E

,i« devoorrang. Hij haddetwenamen, en wierd ook Levi genoemt.

SasdezoonvanAlpheüs,afkomftiguitdeftamIirafchc^^^^^^

retSoren. Van de Arabiers is hij metden tijtel van de Uitverkoren, en

deDoorlugtige gekroont. Zijne handtéring, voor zijne roepmge tot het

ApÏÏfchV^ wasopden tol aan de toltafel tezitten, hettolgeldteont-

Wn ;
hij was een tollenaar , enwel met het woordlidje Die uitgedrukt;

otfenbewijs, datdetoegang tot JefusChriftusvoor alle menfchen open-

Lt^datbi Godgeenaannemingvandenperfoonis. Hetiswaarf^

k, datMattheüs die bediening onder den Roomfchen Stadhouder
,
m

dienftvandenKeifer, tot zijn voordeel waarnam. Maar het behaagde

de Opperfte Wijsheid , dien getrouwen wereldhng tot een dienftknegt

GodsteverhefFen. Want wanneer de Heerejefus uit Kapernaum naar de

zékant voortging, zag Hij Mattheüsin hettolhuis zitten, zekerbjk bezig

met geldzaken , rakende 's lands belafting , en de Heere zeide tot hem
,
volg

mij : ende hij opftaande, volgde Hem. Zie daar een dubbel wonder-

werkGods; de grote kragt van de godlijke roeping, en een gezwinde be-

reidheid van vaardige gehoorzaamheid. De man laat alles ttaan ,
hij ver-

laatalles; en van een gehaten tollenaar, word hij eerft één van degewone

leerlingen , en voort tot de eer en waardigheid in het twaleftalder gdietde

en uitgekofe Apoftelen , van den Heere Jefus ingeftelt :
en nooit is hij van

lijnen Heereen Meefterafgeweken, maar bij Hem gebleven; eneenge-

trouwe getuige, en een aanfchouwervan zijne wonderwerken, en een

reis-endeel-genoot in waken en braken, in moeite en zorg, en mbe-

naauwtheid , op den gantfchen kruisgangk , drie jaren en een halfgeweelt.

Uit nederigheid ftelt hij zigin den rang der Apoftelen agterThomas, hoe-

wel 'er word geoordeelt , dat hij eerder was geroepen. Met zijn ™ge-

lium beginnen de Schriften van hetNieuweTeftament. HetwoordEvan-

gehum betékent veel , maarkortft ,een gelulddge en bhjde boodlchap, de

tijding van vrede van het Koningkrijk Gods ; de befte, de gewenlchte tij-

ding, die de Heere Chriftus de menfchen heeft toegebrogt ,
wegens de

vergevinge der zonden. Dit Evangelium word oneigentlijk genoemt het

Evangelium van Mattheüs , om dat hij van het zelve maar alleen chn)"

veris. WanteigentlijkisGod, ofChriftus, ofde Heilige Geeft, de Ron-

ftenaar en Bouwmeefter van dat werkftuk voor de Kerk : en daarom is e

niet te vergeefs en beft gefchreven ,
Volgens Mattheüs , en zo van de and



gelijlcdievanMattheüs? S^^^^^
breen gepredikt

,
en de eerde van al en , dri env"^S iïefnlT 'L""

te,enagt;arennadeopnemingvandenHeereSSift
. u^^^^^^

^£eS:sis^^^^^
defchaduwe vande Wetnog teveel aanhongen. HeTgél^S^^^

gen, overeenkomendémetdeSch £^ vader der gelovi-

ioven datJefasd,eMe/nasit w^^^^^^^^^^

zulxtegengefproken, endathijde |ewo;n^e\aaUan ie^

zelveaithetHibreeufchln^

oudheid, ende fchaarsheid van opregte Schrijvers enSSden vande waarheid
, maken de zaak du.fter. Na^ de S^^^^^werk hadde voltooit, en Afië en Pontu. doorreift^ hij ^ fhfommige zeggen ookinlndië, gekomen , alwaar hijheSv^nheEvn'

gehumheekopgefteken, en aandeKerkvanJefogStl e^^^^^^
kmftenmetzijnehemelfcheonderwijfingaloivSS tot da^^^^

TgtrgSö
RpS,^ • ?X7

^ebbende
, de martelkroon onderging , en in dé ftad

£ÏTnl?''^^''\' f
^'^^^t

:

fommige fchrifvef het hoofd a|e

tiZ:.}Zu T^^^^ vaftgeklonken, toenMorenland hare handen tot Godt begoft uitte ftrekkenDe tvangehft Markus volgde den voorgaanden amptgenöötttiet eeen

IT ' gjl'ijH'tdneplaatfenvan hetBedrijf der Apoftelen blijkt Het^wezendathi; een Hebreeufche naam heeft gehad, die van de Latim-

S!;h"at'^'tT
^^^-^1-^™- Menfegt da't de nTmMorTchai hans m Markus word verandert. De naam van zijne moeder vm

^Z^'^'^'^^'i^'l''^^'^^''.^^^^ omdat zij word

bSr nT'; u "^'^ ,
g^l^oo^e - plaats en afkomft

o^ktnietteklaarrfommigemeinendathij en andere dat hija^r buiten is geboren Vele ftellen vaft, dat hij één van dezeventij

S^^r^" den Heiland zoude geweeft zijn, hoewel het van anderewora ontkent. Hij is van Barnabas en Paulus tot den dienft van het Evan-^«um aangenomen. Petrus noemt hem in het flot van zijnen Eerftetf

fl/n^i u^"^".^°°"'
eenfpreekwijze vandeApoftelen, bijfondcrüjk eigen

?J geloofegenoten, diezijinChriftusJefusdoorhetEvan^
ëeuum hadden geteelt. Hij was een reifgenooi van de Apoftelen ,en eert

• * ^„ge-
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gewenfchte medearbeider van Paulus , en een gedurig volger , verzeller,

en een geeftelijken zoonvan Petrus , uit wiens mond hij zijn Evangelium

heeft gefchreven, tien jaren (andere zeggen anders) na de hemelvaartvan

denHeereChriftus; welk Schriftook van Paulus is gelefen, en goed ge-

keurt. Waarvan geen duifter kentéken is , omdat hij het berouw van

Petrus, koeler dan Mattheüs, heeft aangetékent. Zijn Evangelium is

in het Griekfch , het kortfte van alle , en het géne hij hadde omthouden

,

heeft hij gefchreven : maar nogtans de woorden en werken, zo alsdie van

den Heere Jefus waren gefchied , niet op orden gefchikt , om dat hij zijn

meeller Petrus getrouw op zijde hong , tot gebruik en dienftom te preken.

Derhalven heeft hij niet gezondigt , dat hij fommige dingen alzo heeft ge-

fchreven , als iemand die het gehoorde hier en daar fchijnt te gedenken

;

want hij heeft zig zo wel gequeten , dat hij niet van het gehoorde heeft ag-

tergelaten , nogte iet vallch voortgebrogt. Hij begint zijn Evangelium met

kragt en uit de wortel, als een Leeuw brullende in de wildernis, zeggen-

de ; Het begin van het Evangelium , in plaats van een Titel. Het Evange-

lium is het Nieuwe Teftament. Waar mede hij aanwijft dat Joannes is het

einde van het Oude , en het beginvan hetNieuwe Verbond: en dat hij niet

heeft voorgenomen van de geboorte en kindfcheid van Chriftus tefchrij-

ven , en datden dienft en den doop vanJoannes is het begin van het Evan-

gelium , dat is , van die nieuwe tijd of eeuw , die de Propheten dan eens

noemen de laatfte dagen, dan het Koningkrijk Gods , dan het aangename

jaar des Heeren , en dan eens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En

metJefus Chriftus den Zoon Gods te noemen, wijft hij op den Meffias, het

begin van de toekomende wéreld , in welken alle de beloftenGods zijnJa

enAmen. Markus heeft met zijn Evangelilchrijven getoont , dat hij on-

vermoeit aan de muren van het nieuwejerufalem bouwde. Hij is van Pe-

trus tot Opziender of Leraar van de gemeinte te Alexandrie aangeftelt.

En wanneer hij zeftig jaren oud was , en zeven jaren het opzienders ampt

aldaar hadde waargenomen , en het Euangeliumaan véle volken , rondom
van Egijpten aftot aan Pentapolis (Vijfftad) toe,gepredikt is die ftantvaftige

bloedgetuige van rafende afgodifche menfchen deerlijk afgemaakt; want

hijis(magmenwaarfcliijnlijkfchrijven geloven) met een koorde om den

hals langs de ftraten van Alexandrie gefleept , en heeft op den volgenden

dag , in het vier en vijftigfte jaar na de geboorte van den Heiland^den geeft

gegeven. Andere fchrijven , dat hij in de gevangkenis is geftorven : en

andere , dat hij wredelijk is omgebrogt. Dog koftelijk is de ógen des Hee •

ren de dood zijner gunftgenoten.

Op het Godsblad van het Nieuwe Verbond , koomt Lucas , de derde
Evangelilt , voor. Men twijfelt niet , of liij wierd in de Roomfche taal

ook Lucius genoemt ; de zelfde , die menHand. Xlll. en Rom. XVI. vind

aangetékent. Men zegt , dat Syrië veel' flaven aan de Romeinen léver-

de
:
en de genees-en heel-konft te behandelen , was een flaaffchen dienft;

en de vrijgemaakte flaven namen denamen van hunne héren aan ; en alzo

kanvandeRomeinfchenaamLuciliusofLucillusbij verkorting Lucius in

het Latijn , en Lukasin het Griekfch komen. Paulus maakt van Lukas

ge-
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gewag aan TimotheusenPhilemon, en hij fcliijnt die broeder te wezen'wienslofisinhet Evangehum door alle gemeinten. Zijn VadeÏÏfwas'Syrie, en zi,n geboorte-plaats Antiochië , en zijne oeffeninrdeTnZ
kunde, enl.;vanPaulasaand,evanKoIoffis, Lukasdra^eS^^^^^
geheten. Het,sgdoofl.,k, dathij teRome deartfenij eent jSgheeftwaargenomen, en zijn vrijheid verkregen hebbende nair 7 in hn§
nrokken maarhetisonzékeUfhijt'huLfteRom
dienfthebb^

hetjodendomover:ente Antiochië waseenovergrotemc^igtevanl^^^^^^^
enjodengenoten.

,
De Griekfche taal en geleerdheid heeffi SenGodsdienft, als uit een vollen ftroom, ingezwolgen, toen hij Ll^det

neeskundebevhjügde; waarvan de wederzijdfchekentc%enen zig in zifneSchrittenopdoen. Het is bedenkelijk, dat hij de ChrifteüjkeUc "e Annoche heeftaangenomen
,
na datWj van Rome was wedergekomen toenPaulushetgeloveinjefus aldaar verkondigde, dienhij vandieTiid 1 akeenonaffcheidehjkemedegezélen reisgenoot in de verdrukking aankleefde; dan wanneer hij van hem ergens naar een gemeintewie d ee-fchikt, omhetgene van Paulus was gezaait, verder aan te queken

, ttdikwijl gefchiede. Het IS onzéker, wanneer Lukas
, uitdeoS ndebeginnende, zijnEvangehumhebbegefchreven, en tot nog toe vïn geenSchrijver (voor zo veel men weet) naar waarheid in hetL gekomenMaar hetftaat vaft, dat hi, heeft gefchreven, wanneer véle^cfr Zen

degantfchegefchiedenisvandenHeereChritosnaauwkeurigpooS
weten

, datzekerhjknietin de eerfte beginfelen van de Kerk £ geweeftfommige zeggen van vijftien jaren na de hemelvaart, en andere fpreken
vantweentwinug. Jahijheefi, zonder twijfel, de eerfte van aUe de Evan-gehften gefchi-even

,
hoewel het werk fchijnt later uitgekomen te wezen

HijheeftmhetGriekfchhetEvangelium, uitde vermaning onderwS
en voor-opzeggmg van Paulus, gefchreven; en niet alleSn van Paulus!maar ook uit de overlevering van andere Apoftelen, die van het hemn
zelve aanlchouwers en dienaars van het Woord zijn geweeft, gelijk hii
zelfemdeOpdragtvanzijnEvangeHumvooraf betuigt: en daarJm hoü-
den vele ftaande, datditis hettvangelium, het welke Paulus het zijne
noemt. In dit Evangehum IS begrepen alles, het géne Jefus heeft begon-
nen te doen ende te léren, tot den dag toe op welke hij isopgenomen.
Uaarenbovenheefthijalsooggetuigenog een Boek, de Handeltn^en der
Apoftelen

,
als een goud kleinood voor de Kerk , gefchreven. Het be-

üelftvoornamendijk het Bedrijf van Petrus en van Paulus, en opent een
atgrond van Gods wijsheid, in het uitbreiden van het Koningkrijk van Je-
lus

:
en van de andere Apoftelen word maar in het voorbijgaan gcwacr ge-wag gemaakt, en van hun doen is niet dan een flaauw gerugt overgeble-

ven. LukasheeftbeidedieBoekrollenaan énen voortreffelijken Theophi-
lus, Godhevenden, God-aangenamen, geliefden van God , opgedra-

P"ax7- ^ ^^"^ '^^"^ '^^ ^^"^ ^^"^ ' "i^"^ bijgevoegde

of f u-
"^^"^'^^ S^^^^^ ' '"^^ "^^^^gg^"

'
°^ Romein

,

leenAchaiër, of eenAntiochiër, maar waarfchijnlijk een groot edel-

man
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man één van de voornaamfle , een vorft van grote waardigheid, en

Mliïv.naezag, dog zéker van deugd , en een gemeenzamen vriend

SrUnrvaS ^ulke hemelfche bdpiegehngen waardig

MenSdhetdaarvoor' dat Lulcas nooit
^g^^^^Jf .^«^^^^

hij de artfenii verftond ,
nogtans zi)n meefte werk heeft gemaakt om

k nkezelenmethetwoorddlrwaarheidtcgSiS verheerlijken Wegens'sMans mt-

dnde Saats, en tijd, zijn geen' kragtige bewijfen Menwil dat

S^renoud^dom van vier en tagtentig jaren hebbe berei t en teCon-

ftantiinftadlcgtbegraven. Andere zeggen weer heelandeis. Dog men

magSenkIn , dat hij hetmoordgeweld va^^

Saamvanjefusnietis ontkomen, en, als een bloedgetuige, zigtot

eenwelbehaaelijkeofferhande aan God heeft opgeoftert.

De UevejSannes, genoemtnaar de invloed van genade, die Apoftel

enEvangelil die leermeefter der liefde, die lieveUng vanden Geliefden

ZoonGods, isdelaatfte, dog niet de minfte van de vier weergadelofe

Genadefchrijvers. Hij was een zoon van Zebedeüs en Salome
,
jonger

danzijnbroederdeApoftelJacobus, die van Herodes is onthalft^ Zijn

vaderlandwasGaliléa, en zijn geboorteplaats Bethfaida. Zijne handte-

ïinawasvifTchen; wantals hij met zijn vader en broederm het ichip de

nettenboete, wierd hij van den Hcerejefus geroepen, en met alleen tot

een leerlingaangenomen, maar ook tot een viffcher van menichen, een

waardie Apoftel geftelt ; en daarna nefFens zijn broeder, en boven de

andere Apoftelen , met den bijnaam van Donderzoon bekroont Hij was

denHeereJefuswonderlijkliefenaangenaam; en, op énen hogen berg,

éénvande drie getuigen van dat overwonderbaar gezigt, toende Heere

lefus van gedaante veranderde, enzijnaangezigtgeüjk de zon blonk, in

een gewaad als het ligt des hemels, daar Mofe en Eha verfchenen
,
en

een hgtlugtende wolk hen overfchaduwde, waar mt eenftem opklonk,

Dit is mijn GeUefden Zoon in Welken Ik mijn welbehagen hebbe ,
hoort

Hem. Joannes was één van de twe , die de boodfchap in de ftad aan cüen

zékeren déde , om het Pafchate houden , ende te bereiden. Toen 1 e-

trusniet durfde den Heiland naar denverrader vragen, verzogt hijhet met

eenwenk aanJoannes , die op den boezem vanJefus vallende ,
het begeer-

de bequam. En het is een kragtig bewijs van de grootfte genieenzaamheia

en liefde , datJoannes zijn hoofd inden fchoot vanJefus heeft nedergelegt,

en geen duifter kentéken, dat hij de grootfte verborgentheden van het

KoningkrijkGods (bij manier van zeggen) als uit zijn borft ^eeh gezo-

gen. Daarenboven beval Jefus , aan het hout hangende ,
eer Hij den

doodfnikgaf, Joannes aan zijne moeder, ende zijne moeder aan Joan-

nes, met die woorden; Vrouwe, zie uw zoon: ende, Zie uwe moe-

der, dat is ; deze zal u tot een zoon verftrekken , en de pligten van een

zoon bewijzen : ende, gij zult haar voor uwe moeder houden en a^-

ten. En van die uur, of dag, zonder marren , namJoannes haar i

zijn huis. Hoe groot de liefde van Joannes tot Jefus was ,
bleek

,

toe

hij , op het zeggen van Maria Magdalene , met Petrus naar het gr

ging

)
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g

ging
,
en te zamen lopende, door zijne fnelle liefde het Petrus afWon Wm-

neerdeHeereJefbs na zijne opftandinge zig ten derdenmaie aan Petr^jsiThomas, NathanaeLendedetwezonenvanZebedéus,ennoatweandcrê
leerlingen,dievifi:htenennietvongen, aan de zé van Tibcrias openbaar-
de

,
ende zij op Zijn bevel het net aan de regtcr zijde van het fchip uitwier-

pen, en overvloed yanvifch vongcn,kendeJoanncs dien Heilig allereerft
>annesheeftnadehernelvaart, en de volle uitftortingevanden Heiliaen
Geeft, met Petrus, vijfduizend mannen tejerufalem gelovig" gemaakt°enm Samaria gepredikt

,
en vélen bekeert. In de verdélinge van de gcweften

desaardnjks, isAfiëhem te beurt gevallen, hoewel Paulusgeen klein Ge-
deelte van hetzelve heeft bewandelt, en Timotheus in den dienft te Ephe-
fenisgeweeft,nawiensdoodmenmeintdatJoannesdaarquam.Toanneste
Ephe(en,enm ver/cheide naburige geweften vanAfië,het woord Godsvcr-
kondigende,is van daar van Keifer Domitiaan teRome opontboden , en op
het eiland Patmos in ballingfchap verzonden. Hij heeft, voor en na die bal-
lingfchap, het grootfte gedeelte van zijn leven in Afië,en meeft te Ephefen
overgebrogt

,
en drie Brieven gefchreven , waar door de Liefde als een

noordftar aan hetgewelfvan de KerkuitbUnkt. De Eerfte is een Algemene
aan de Gemeintevan al het aardrijk , in alle tijden : en de Andere een Bii-
londere, aan een Godvrugtige Vrouwe en hare Zonen : en de Derde ook
een Korte, aan den Gehelde Gajus, waarinhijfprcektvan den weder-
Ipannigen Diotrephës.die naar de meefterfchapin deGemeinte ftond Op
het eilandPatmos heeft liij de hemelfche en Godlijke Openbarinse , een
wonderwerk en flot van alle Schriften gefchreven , en gezonden aan de ze-
^^J^^^^^intenmAfit, welke zijn als de zeven pilaren, die deOpperfte
Wijsheid zig tot een grondfteun voor haar huis heeft uitgehouwen Wan-
neer en waar hij zijn Griekfch EvangeHum hebbe gefchreven,kan men niet
bepalen,omdatde Schrijvers dienaangaande verfchillen:fommige zeggen
op Patmos, en andere te Ephefen, en andere zeggen dartig,en wel zeftig ja-
ren na de opneming van den Heere Chriftus ten hemel. Men ftelt , dat hij
vandeOpziendersvande Gemeinten in Afié tot het Evangelifchrijven is
verzogt, en dat de voornaamfte oorzaak daar van zij geweeft ,'de dwalingen

UAj ^^^^ inflopen door de valfche propheten , die in het géne zij niet
hadden gezien intraden, endoorhetverftand van hun vleefch'te vergeefs
waren opgeblafen

, gelijk in die tijd de twe vuile hoofdketters Cèrinthus en
Ebion [die God,met Chriftus teontgoden,beftreden] zijn geweeft. Waar-
orn hij, als een hoogzwevenden adelaar, in het voorhoofd van zijn Evange-
hum, den naam van God aan hetWoord toeeigent , en de kragt uit de eeu-
wige fontein voortvloeiende opendijk uitdrukt, het zelve noemende het
Leven en het Ligt , het vleefch-geworden Woord, een heerlijkheid als des
Eniggeboren van den Vader vol van genade en waarheid.En alzo aanwijft,

datdeverzonne enjonbegrepe benamingen , betrekkelijk op godheden i

waar mede de Gnoftici (neuswijfe bétweters) pronken ,die men in de Boe-
ken van Proclus, Plato, en Timéüs vind, den énen énigen eeuwigen Heere
Jelus alleen paften,en metHem overeenkomenrop hoedanig een wijze van
t-nriftus

, bij de andere heilige Schrijvers , hoewel zij van die zaak het zel-
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ve hebben gefproken , niet word gelefen. Daar benefFens verhaalt hij een

overvloed van véle redenen en wonderwerken van denHeereChriftus,

die van de andere Evangeliften zijn nagelaten , en raakt fomtijds die maar

aan, welke van deandere zijn verliandelt , voor zo verre de zamcnhang van

zaken zulxvereifcht; enfpreekt ook van dingen, die zijn gefchied , toen

Joannesde Boetgezant nog leefde; en eindigt zijn Evangelium met een

godfpraak van verlangen. De Geloofsheld was, naar het voorbeeld van zij-

nen Heer en Meefter , zagtmoedig en nederigvan hart; want wanneer hij

van zig zeiven fpreekt , noemt hij zijn eigen naam niet , maar zegt in de der-

de perfoon, de leerling den welkenJefus lief hadde. Het is zéker, dat hij

een hogen ouderdom hebbe bereikt,dog wegensde jaren komen de Schi ij-

vers niet over één. Omtrent zijne dood is geen minder verfcliil
; de

énen wil, dat hij van een geraaktheid is dood gebleven : en een ander,

dat hij door laft van Kaifer Trajaan, de derde vervolger van de Kerk is

omgebrogt : en wederom fchrijft een ander , dat hij te Ephefen is geftor-

ven , in het bijwezen van zijn leerling Phusgire, aan wien hij had bevolen,

dat hij zijn grafftede aan geen menfch zoude wijfen , en bij de ftad legt be-

graven. Maardaar zijn menfchen die verkeerdelijk meinen, uit het ant-

woord van den Heerejefus aan Petrus [Indien Ik wil dat hij blijve tot dat Ik

kome , wat gaat het u aan ?] datjoannes is overgebleven , en niet geftorven.

Dogblijven, is ongequetft, ongekruift, en niet verfcheurt leven : enko-

men , word niet alleen van den laatften dag, maar ook van ijders dood ge-

zegt. De verborge zin is dan ;
datjoannes niet , als Petrus , door een gewel-

dige dood van wrede en woedende menfchen foude omkomen , maar ont-

bonden worden op den tijd , wanneer het den Heere behaagde. Waar uit

menmagbefluiten; dat hij , die getrouwe getuige en voorzigtige dienft-

knegt , dieom den lievenjefus zijn fchip en zijn vader heeft verlaten , afge-

flooftin dendienftvanhet Evangelium, en verzaad van dagen, in vredeop

zijne flaapftede is geruft ,om , volgensde belofte van den Mond der Waar-

heid, honderdvoudige te ontfangen , ende het eeuwige leven te beërven.

Zodanige zijn de Evangeliften geweeft , voorhenen zinnebeeldelijk af-

gefchaduwt met vier aangezigten, als van een Menfch, een Leeuw, een

Os , en een Arend , naar alle vier de windea Zij ontrollen den bondel van

de Prophetiën. Zij trompetten de vrede voor Gods volk;en blafen den oor-

log en de neerlaag aan de vijanden van het koningkrijk van den Heerejefus

Chriftus toe. En zij zijn de faklcelen, die door de werking van GodsGeeft,de
gantfche wéreld overligten ; want hun geluid is over de gehéle aarde uitge-

gaan, en hunne woorden tot de einden der wéreld. Waar uitmen ziet den

rijkdomvan Gods genade,goedertierentheid, en eeuwige ontferming, over

[oden en Heidenen , in alle reden en alle kennis , tot Zijne heerlijkheid , in

welke alle fchatten van wijsheid tot zaligheid zijn begrepen. En daarom

ó Menfche wie gij zijt ! neem de woorden van het Evangelium metu : lees,

herlees,en overdenk die nagt en dag al biddende: zet die als een zégel op uw
hart, alseen zégel op uwenarm,en druk die in uwe ziele;het zijn vuirige ko-

len,vlammen des Heeren, die van geen' wateren der verdrukkingen in eeu-

wigheid konnen uitgebluft worden.
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HEILIGE TAFEREELEN.
HET EERSTE TAFEREEL.

Igt en leven komen hier te voorfchijn , want gelijk dö
dageraat aanbreekt , als de morgenftar van de kimmen
afrolt, voor dat de zon als een bruidegom uit zijne
llaapkamer voortkomt, alzo behaagde hetdegoeder-
tiere Godheid, énen aardfchen Engel te doen aebo-
ren worden

, die de heirbaan voor de Opgang uit de
hoogte zoude bereiden, opdat deVorftMelliasaan
Ifraël zoude geopenbaart worden. De draaiboom nu

van het langdurig propheteren was ruim vier eeuwen geHoten , en het
Jood(che land een ilavin van de Onbeftieden geworden , en de over-
gebleven godvrugtige zagen al reikhalfende uit naar den God des heils,
wenfchende dat Ilraëls verloffinge uit Zion quame ! wanneer de oude
kinderlofe priefter Zaclwias , de egtgenoot van de onvrugtbare Elifa-
bet, volgens de beurtorden der lotinge van Abia , het priefterampt be-
diende, en énen Engel des Heeren aan de regter zijde van den reukal-
taar zag, dat de offeraar , als overeen wonder van God , zeerwierd
ontroert. Dog de Engel zeide; Zacharias vrees niet, uw gebed is ver-
hoort, uw vrouw zal u een zoon baren, en gij zult zijnen naam Joan-
nes noemen. Hij zal blijdfchap en verheuging voor vélen en groot voor
den Heere wezen ,geen wijn nog boomfap drinken ,van de baarmoeder af
metden Heiligen Geeft vervult worden , de kinderen Ifraëls tot den Heere
hunnen God bekéren , en voorHem in den geeft en in de kragt van Elia
gaan, om de harten der vaderen met de kinderen , en de ongehoorzame
totdevoorzigtigheid der regtveerdige weder te brengen , enden Heere
een toegeruft volk te bereiden. Zacharias zeide ; waar bij zal ik dat weten ?
want ik ben oud , en mijne vrouw is bedaagt. De Engel antwoorde; ik ben
Gabriël die voorGod fta , en gezonden om tot u te fpreken , en dit te ver-
kondigen. Endezie , gij zult zwijgende wezen , endenietkonnen fpreken,
totden dag dat deze dingen zullen gefchied zijn , om dat gij mijne woorden
niet hebt gelooft , welke ophunnen tijd zullen worden vervult. Deze won -

• ** » der-
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derbare blijde boodfchap uit den hemel , vaneen wonderlijke dognatuur-

liiketreboorte, gafte kennen, dat het grofzwangerebefluitvande Almag-

tige Godheid als in arbeid ging, om eerlanghaar bovennatuurlijk wonder

te baren Zacharias en Elifabet worden regtvaardig en onberifpehjk ge-

noemt ,' nietom dat zij zonder zonden waren ; want wie zal erien reinen uit

den onreinen geven? maaromdatzij bi) uitftekendheid heilig, regtvaar-

dig , kuifch ,
gefchikt , vroom , eerbaar en godzalig wandelden, en men-

fchen waren van een onbefproken leven in dat krom en verdraaid gellagt

toentertijd De vrees in Zacharias, door het zien van den Engel, was een

zwakheid, die in de natuur, door de zonde van het Paradijs at, inhangt,

wanneer de Heere God den büxem van zijne heerhjkheid maar eens be-

weegt ofte laat zien. Dog de rede van de hemelbode maaktehem vrijmoe-

dig tot fpreken , hoewel met ongeloof , waarom hij met ftoniheid wierd ge-

ftrtft ; het geen de waarheid Gods , door het woord van Gabriel (de fterkte

vanGod)zofchaarsindeSchriftgemeld,bevettigde.WantzoudedeHeere

God, die Sara, en de vrouw van Manoach , en de moeder van bamuel

vrugtbaar heeft gemaakt, en diede baarmoeder vandedoodkanoperibre-

ken , en het leven daar uit voortbrengen ^de oude Elifabet ook geen zegen-

rijken zoon doen baren ? Voorhenen quam een Man Gods ,
een namelolen

propheet door het woord des Heeren van Juda te Bethel ,
en voorzeide

,

omtrent driehonderd en vijfüg jaren te voren , de geboorte van den vromen

Koning Jofia , den verdelger der afgoderij : maar nu ,
wanneer de btaat van

Juda in zonden en verdrukkingen was vervallen , word'er een troonheraut

uit den hogen hemel gezonden , om de kortaanftaande geboorte van Joan-

nes , een zoon door de genade Gods, en niet doorde kragtvan de natuur
,
te

verkondigen, tot een aanvang om het koningkrijk der hemelenmetgeweld

in te nemen. DezenJoannes zoude die bode van genade wezen ,
van wel-

ken de Heere God door denmond van Maleachi hadde gefproken ;
Ziet

,

ik zende mijnen Engel, die voor mijn aangezigt den weg zal banen: de

geftrenge woeOijnier, de boetgezant , de prediker der geregtigheid ,

de doper , de eerfte heiltrompetter , de voorloper , de ftem van een

roeper in de woeftenij , bereidden weg des Heeren, maakt een regte

baan in de wildernis voor onfenGod ; een brandende en hgtende kaars

,

de grootfte van vrouwen geboren , en een propheet , ja nieerder dan

een propheet. In zulk een geftalte zoude die groten Naziréér ,
in het

aanbreken van denaangenamen tijd en dag der zaligheid, tot heerlijkheid

van den Vorft des levens, het Lam Gods dat de zonde der wéreld weg-

neemt, zijne ftem aan denjordaanftroom als een boetbazuin verbetten.
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HET II TAFEREEL
Root, heerlijk en wonderlijk is het werk der fchep-
pinge; maar overwijs

, genaderijk en onbegrijpelijk
IS het werk der verlo/linge. Voor dat wonder van al-
le wonderen zwigt de reden, de natuur (laat ftom;
en dearmemenfch, anders de koning van allcfchep-
zelen, verrukt in die befpiegeling, moet uitroepen,

ó Eeuwige Heere God ! Heilige Majefteit! gij zijt al-

I _ _ leen u zeiven bekent. De wortelbelofte van het vrou-
wezaad is 3egrondflagvan het verbond der genade : en daarom is'er oe-
zegt , daar zal een Star uitJacob voortgaan , en een Scepter uit Ifraël voort-
komen. En , de Heere zal wat nieuws op de aarde fcheppen , de vrouw
zal den man omvangen. Twe grote verborgentheden doen zig omtrent
de geboortevan den Heerejefus Chriftus op ; dat God is menfch , en een
maagd moeder geworden : waar van de verfchijning van engelen in men-
fchelijke gedaante, en de bezwangering van oude en onvrugtbare vrou-
wen , geen' duiftere voorbeelden zijn geweeft. Op den bepaalden tijd

nu, inde zefte maand van Elifabets grootgaan [want Joannes moede
Jefus zo in ouderdom als in prediking voorgaan] is de Engel Gabriël van
God gezonden naar Nazaret , een ftad van Galiléa , totMaria [de naamge-
note van Mirjam , dezuftervanMofe en Aaron] een maagd, die onder-
trouwt was met Jofeph, een man uit hetftamhuis van David. De En-
gel tot haar (in het huis alwaar zij onder het opzigt van hare naaftbeftaande

vrienden wierde bewaart , eer zij in het huis vanJofeph was overgebrogt)

ingekomen zijnde , zeide ; Wees gegroet Begenadigde , de Heere is

metu, gij gezegende onder de vrouwen. Als zij hem zag, wierd zij

over zijne rede zeer ontroert, en overleide hoedanig diegroetenis mog-
te wezen. En de Engel zeide tot haar ; Maria vrees niet , want gij hebt

genade bij God gevonden. Ende zie, gij zult bevrugt worden, en een

Zoon baren , en zijnen naam Jefus noemen. Want hij zal groot zijn,

en de Zoon van den Allerhoogften worden genoemt : en de Heere
God zal hem den troon van zijn vader David geven : en hij zal over het

huis Jacobs in eeuwigheid heerfchen , en daar zal geen einde van zijn

koningkrijk zijn. Maria zeide tot den Engel ; Hoe zal dat wezen , dewijl

ikgeenmanbekenne? De Engel antwoorde ; De Heiige Geeft zal over u

komen , en de kragt van den Allerhoogften zal u overfchaduwen : en daar-

om zal dat Heilige , uitu geboren, Gods Zoon worden genoemt. Endc
zie, uwe nigt Elifabet zelfs gaat in haren ouderdom van een zoon inde

zefte maand zwanger. Want geen ding zal bij God onmooglijk zijn. Ma-
ria zeide ; Zie de dienftmaagd des Heeren , mij gefchiede naar uw woord.

Aldus was de boodichap van het hemelfche gezantlchap. Een aangename

aanlpraak, een hemellche tijding, en een openbaring van de zalige ver-

lolfinge voor het gevallen menfchdom , in de rij van de voorgaande eeu-

A wen
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wenals in fchaduwe opgeüoten !

DeredevanGabriëlbehelfde, datMa-

riaSebijGodhadverkr^^^^ en dat de Hoge en Verheven, diem

SeSighedwoont, aan haar een nederige Maagd , van komngkhjke

afkomT volheiligheid, eenvoudigheid , eerbaarheid ,
kuifcheid, op-

regtSen geloof" een welgevallen hadde, als aanhetenigfteengeze-

genfte uitgekofen afgefonderde vat van al het vrouwentimmer der aarde

,

datden Heiland derwéreld zoude voortbrengen. Geen wonder dan, dat

dezedieeennederigeMariaopde verfchijnmgvandeirhemeling, ende

ongewone hemelfcheeerbewijfing, geweldig ontftelde; en dat er een

eetiivanoverwcgingen, over de hoedanigheid vande heerlijke groete,

inhaargemoedging: wantzij kondeniet begrijpen , waar in die voortret-

hikheid boven alhetvrouwelijkgeflagtbeaond,welkedegodfpraak haar

ten eoede zo fchieüjk verkondigde. Maar deEngel onderfchepte hare ge-

dasten ,en noemde haar bij dennaam als een welbekende vriendin, tot een

eeloofsbliikvan zijne zending, enmaandehaar van alle vrele at, dewijl zij

genade bij God hadde gevonden , de regte balflèm voor die verlege ziel

,

welke in de fchaduwedes Almagtigen zat ; en hij zeide met een woord van

opmerking, als met den vhiger op de Maagd vaij den Hootdpropheet

wijfende. Gij zult zwanger worden en eenZoon baren; met een bevel

daar bij , en gij zult zijnen naam noemen Jefus, overeenkomende met

Emmanuël: den waren Melchizedek , God zonder moeder, en menfch

zonder vader : den Propheetuit het midden van zijne broederen :
den ko-

menden Koning, vande dogter Zions,en van de dogter Jerufalems van

verre toegejuicht: de ontzaggelijke Godheid voor alle hemelmgen, en

de langgehoopte verloffinge voor het aardrijk , die den vrede door alle eeu-

wen zal geven: en een groter Held dan de naamgenoot dielfraëlinCa-

naan brogt , ofdie het zelve uit Babel wederom daar naar toe heeft geleid.

Een wijfer Vorft dan Salomo. Dezen zal groot zijn bij uitttekendheid

,

magtig in werken en woordenvoorGod en al het volk. Hij zal de Zoon

de éniggeboren en de medezelfftandiglijke Zoon des Ailerhoogften

worden genoemt, gehouden, gepredikt, gelooft ende gedient, van eeuwig-

heid geteelt op een onbegrijpelijke wijze. En de Heere heeft David de

waarheid gezworen , waar van Hij niet zal afwijken; Ikzalvande vrugt

uws buiksop uwen troon zetten, in geenaardfche, maar in eenhemel-

fche en geefleUjke heerfchappij; in welke zin MelTiasook David word

genoemt : en maakte haar alzo indagtig, dat zij uit David was gefproten, om

zijn verhaal te verflerken, en te doen geloven. En wijders; hij zal met

alleen Koning over de twalef (lammen Ifraëls wezen, maar alle Hei-

denen zullen hem dienen, zo langde zon en de maan zullen zijn. De

grootheid van zijne heerfchappij vol vrede zal eindeloos wezen. Maria

vraagde, omde wonderbare grootheid van degodlijkehemelfcheenon-

fterflijkeafkomft , haar belooft, dewijl zij éne ongerepte was ,
naar de

mooglijkheid? De Engel antwoorde ; de Heilige Geeft, de kragt des Ailer-

hoogften zal dat Heilige , denZoonGods uit u doen geboren worden^n

groter wonder in u een Maagd, dan de bezwangering van uwe oude Nig-

te : en die den eerften menfch uit de aarde zonder vader heeft konnen

voort-
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voortbrengen

,
de zelve is magtigom dat grote Kind uit eenxMaagd zon^dervader te doen geboren worden ; wan? God vermag alles SI?

génemenkandenken. W.e.alsGod? hccrWjkinh&^o^^^

AandeHeüigeGeeftworddiewerkingtoegeéigent, die anderiinsSé
gntfcheDn;eenheidisgemeen,omdatdehe4makingzi,n
HeihgeGeeftdanzalaanuwbloedkragtgeven, om het ligh^am^^^n^e-
füstedoen worden. Hijzalopeenbijfondere kragtdadigeongewoneen
hemelfchewJ,zeoverukomen,waardoePïijhet gebrekvan vaderzaS
vullen Hetwoordoverfchaduwenis eenkentéken vandeonbegriipelifke
enverborgekragtdad#eidGods,enbetrekkelij
Geeft Gods, dieophetaangezigtvan dewateren zweefde, toende wé-
reld wierdgefchapen:en een bewijs, datdievrugtdoordiekraat vinL
AUerhoogftenzoudevoortkomen. Hetzelve woord is God eigin, om Tnvolktebefchermen, indegel,,kenisvandenarendbijharejoLi

en be-vat de verdadiging vöor Maria
,
indien zij bijJofeph wegeL o^^

mopverdagtzijn.DeoverfchaduwingheeftookopzistopdeCherubfm
dxehetVerzoendekzelopdeBondkiftoWchaduwL!^^^^^^^^^
debijfondereenhoogfte maniervan doenvandeGodlijketegenwoS
heid, inwoning, werking en heerlijkheid

: en fchuift een gordijn vofr
allevuileenmeuwsgierigeogen, die oneerbiedig in dat grote godgeheim
tedieptragtenintezien. Door deze zedige fpreekwijzedan wordklaa^
li,kuitgedrukt,datdatHeiJige>tdezelfftandigheidGodsgeteelt,dr
Gods zoude worden genoemt. Daarenboven toonde de Ense zigS
welbekenttewezen,hetgénemenrchelijkerwijzemetkangeLen^^^^^^
den, datEhfabeteenzoonengeendogter droeg; en wees beftipt aan den
tijdvandeontfangkenis, met de zefte maand te noemen, wanneerdeté-
kenen van bezwangering zig ontwijfelbaar opdoen ; en gafop die wiizehet
godhjkgezagaanzipe woorden. Deeerbiedige MaagdTkleiUijzigzelve*
fteldezig gelaten, en boog voorde wijfe wille des Heeren, de zelve wen*
Ichendeentoeftemmende.ZijgebruikteeenHebreeuwfchefpreekwiize.
zeggendeindederdeperfoon als van een andere; Ziededienftmaagddes
Heeren. Waar door zi; hare nederigheid, en bereidwilligheid, en ge-
hoorzaamheid

,
en onderworpentheid uitdrukte i en in énen adem het

wonderhjkwelbehagen, en het alvermogen
, en de heerlijke majefteit

des Heeren daar ftelde. De Maagd ftaat het niet alleen toe, maarzi ver-
langt daar naar, dooreenuitnemendvoorbeeld van een vaft vertrouwen
waar van de korte zin is, LaatGod in mij werken dat gij zegt. Dat was niet

!n?" u
Abraliam, Mofe , Samuël , Jefaia , en

anaere helden Gods opgevolgt , die, geroepen tot heerlijkheid en tot
ueugd,zeiden; deHeere ipreke,uwedienftknegt hoort; ende, Ziehier ben
iKjende Zend mij henen : maar de heirbaan opgetreden,waar van de wijdö
wereld nooit wederga zag. Om dat nu alle de beloften Gods in den Verlof-
jerjelus Chriftus (de ziel van het Oude Verbond,deWetendede Prophe-
len, daaraUede godfpraken op Haan) zijn ja en amen j hebben de Pro-
pneten daar van gefproken , als of die toen al waren vervult , en dat Ko-

mngs^
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•n^c tint! dien Zoon , het purper der heerfchappijë op zijne fchoude- •

nings-kmd
,

^j^^ l J^, geboren , een Zoon is ons gegeven

:

rengelegt. W^nt een luna ib u
Sterke God , Vader der eeu-

w gheid, y^'^''™-
, eeuwigheid : van eeuwigheid at gezalft,

zipvanouds, vandedage^^^^^^^^^
alsdezaUgheidderJo-

Tn deTeXn^^^^^^^^^^
de vrede dermenfchen, de

Werirntfcheaard heils, de Prins des levens en

l!wdefonfterfüjkheid,diedeGodvanden^

zouSdengenoemt. DeHeerezalzijnzaad(deafkomftderregtveer-

Seid) neeuwigheid metten, en zijn troon als de dagen der hemelen,

ffifn de berge^ opfprmgen als rammen , en de heuvelen als lamme-

ï^n datde dJ wouds juichen , en de rivieren met de handen

kkppen datdezébruifchemetharevolheid, de wereld, en diedaarm

wonen Tadatdegantfcheaardezigoptille,envan vreugd opfpringevo^^

SgeiÏdesHeeren, want Godis gcopenbaart m het vkefch. Ge-

loorfahoog gelooft, en eeuwig geprefen en gedankt zi, de Heerede

GodWnlfral,dieverlofnngvoorzijnvolkheeftteweegg^^^^^

hcSrnderzaUgheidopgeregt. Eerezi, God m de hoogtte hemelen. Al

watademhebbelovedenHeere. Halelu-Jah.
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HET lïl- TAFEREEL
En goede tijding uit een ver-af-gelegen land , is gelijk

koud water op éne dorftige ziele. Wat verquikking

,

welk een vertroofting, hoedanig éne hartfterking ert

opwekking, moet het dan niet veroorzaken, als men
een goede boodfchap , vol van blijdfchap heil en ge-
nade voor al het aardrijk , uit den hogen hemel , door
een troonheraut , van den driemaal Heiligen , Aller-

beften, AUergrootften , den HeereGodt ontfangt?

fen wanneer zulkeen groten goed , dat alle verftand te boven gaat , de ge-
zégenfte Maria was te beurt gevallen, bleef zij nietkoel of traag t'huis zit-

ten, maar van hemelfch vuir ontfteken, was haren geeft wakker, en vol

van heilige en Gode betamelijke gedagten. Zij ftond in die dagen (eert

onbepaaldentijd , dog zonder uitftel) op , en reisde met ijver , met vlijt

,

methaaft, en in aller ijl, naar het gebergte in een ftadjuda; zekerlijk He-
bron op den bergJuda ; te voren Kiriath-Arba , de priefterüjke ftad voor

de zonen Aarons, dekinderen van LevL De onderneming van die fpoe-

dige reis gefchiede niet uit énige nieuwsgierigheid, ofinzigtvan wéreldfch

vermaak,maar uit liefde tot hare Nigte, enom haar over de wonderbare be-

zwangering te begroeten; enop dat zij het aangewezen téken , tot vermeer-

dering van haar geloof, niet zoude verfuimen; en te gelijk, het geopen-

baarde lotgeheim der verloflïnge van het menfchdom ontvouwen ; eii

voornamentlijk , gelijk het fchijnt , dat zij aldaar den Heiland der wéreld

in haren gezegenden fchoot mogte ontfangen • alwaar de belofte van Izaiik

wasgefchied, endebefnijdenis ingeftelt, en de ertbegraafplaats van A-
brahamenSarah, vanizaak en Rebekka, envanjacob en Lea geweeftj

endaar Abraham het eerfte land had ontfangen, en David de kroon óp
het hoofd gekregen. En Maria quam in het huis van Zacharias ï eii

groete Elifabet 5 gewiflijk met de Hebreeuwfche groete, het woord varl

Vrede, het welke alle heil bevat, en dat de Heere God heeft geboden >

uit zijnen naam , tot een flot van zijnen zegen , op zijn volk , de Idnderert

van Ifraël te leggen ; en toen van zulk een kragt was , dat de ongeboren

het gevoelde. Want zo ras als Elifabet het geluid van de groetenis vari

Maria in hare óren ving ,
fprong het kindeken op in haren buik. Dat geen

natuurhjke bewéging van een fterke vrugt was , maar een godlijke befchik-

king van een verborge betékenis , gelijk de tweUngen in den buik van Re-

bekka tegens één ftieten en gelijk de bergen als rammen fprongen , toen

Ifraël uit Egijpte trok ; en daar als een toejuiching voor de Hinde des Da-
geraads verftrekte. En Elifabet wift wel dat zij den Voorloper van Mef

'

fias droeg , maar zij was nog onbewuft uit welk éne vrouw die grote Vorft

zoude geboren worden , het geen de oplpringing van de onvoldragert

vrugt inden buik te kennen gaf, door de werking van den Heiligen Geeft,

zonder welke zij niet konde weten , dat Maria den Zoon des Allerhoog-

B ^lefl
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ften haddeontfangen. Want Elifabet wierd vervult met den Heiligen

Geeft , en door die inftorting wift zij te fpreken , en zij riep met een gro-

te ftem uit, luidskeels , met een geluid van kragt en nadruk, uit een

overvloedige opwelling van hare ziele , zeggende ; Gezégent zijt gij on-

derde vrouwen, engezégentisdevrngt vanuwenbuik: de eigen woor-

den van den Engel Gabriël , tot bewijs , dat zij van den zelfden God wierd

gedreven ; en dat Jefus is gezégent als God , de allervolmaakfte in zig

zeiven, de bron en oorzaakvan alle goed; enalsMenfch, van God met

de hoogfte goederen vervult : het Zaad der belofte , het Zaad van de

vrouw, het Zaad in het welke alle geflagtender aarde zouden gezégent

worden. Ende van waar, zeidezij, gebeurt mij dit , dat de Moeder

van mijnen Heere tot mij komt ? De dégelijke Oude vrouw gaf met die

vraaCT vanverwondering hare verlegentheidte kennen, en dat hare ver-

dienilen de genade van God , en het bezoek van hare begenadigde Nigte

nietevenaarden : in fchaduwe vertonende de zedigheid van haren Zoon,

dietegens den Heiland zoude zeggen ; Koomt gij tot mij ? En zij ver-

klaarde daar bi j
, dat het Woord in énen ogenblik was ingevleefcht gewor-

den , ende noemde het zelve , naar het voorbeeld van David , haren

Heere: en erkende de eenheid van den Perfoon in twe naturen, en dat

Hij , die tot een fterflijk menfch was toebereid , te gelijk de eeuwige God

is , en dat een Maagd (Godsmoeder) God zoude baren. Want zie (een

woord van opmerking , om datze door de kragt uit de hoogte een heel an-

der menfch was geworden) vervolgde zij , als het geluid van uwe groete

in mijne óren quam, fprong het kindeken van vreugd op in mijnen buik.

En zalig, zeidezij, is zij die gelooft , want de dingen, die haar van den

Heere zijn gezegt , zullen volbrogt worden. Dat was een zaügfpreking

vandenProphetin tot de grote Maagd , en ook een zaligfpreiung voor

alle gelovige , en een ftille berifping voor Zacharias den egtgenoot , die

een bedaagd man , eenpriefter, en ervaren in de Schriften, niet geloof-

de het géne geloofbaar was: dewijl God, die niet kan liegen, het woord

dat Hij tot haar hadde gefproken , ook zoude doen komen ; want Hij

,

de Heere word niet verandert , en zijne belofte is volmaaktheid. Door

die rede van Elifabet wierd het gemoed van Maria , zwanger van Gods

lof, tot verheerlijlung van den AUerhoogften aangezet , en de fnaren

van hare ziele ontfprongen aan hemelfche klanken, ende zij zeide; Mij-

ne ziele maakt den Heere groot : al het binnenfte dat in mij is roemt in

den Heere : boven alles wat in de gedagten van mijne ziele kan vallen,

verhefFeikden Heere met alle lof, prijs, eer, heerlijkheiden dankzeg-

ging. Ende mijn geeft verheugt zig in God mijn Zaligmaker : Mijn

hart fpringt op van vreugd; alle mijne hertstogten zijnvan blijdfchap uit-

gelaten tot God, mijn God, de oorzaak van alle heil en goed , de God
van volkome zaligheid. Ende dat, om dat Hij de nederigheid van zijne

dienftmaagd heeft aangezien : om dat de Hoge en Verheven die inde

eeuwigheid woont, uit zijne oneindige barmhertigheid , de kleinheid,

de geringheid, deelende, deverdrukkinge, de onwaardigheid, de nie-

tigheid, deverfraaadheid, denverworpeaftaat, ontbloot van tijdelijke
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goederen verdienftenengaven, van zijne dienareflè

, wiens ftamhuis zolaagisaanhetdaen, en een arme maagd, verloofd aan een timmerman
methethoogfte lot, de armen van zijne gunft genade en liefde heeftom-
hellt. Want zie

, van nu aan zuUenalle geflagten mij zalig fpreken •

van
dezen tijd af van dit wonder boven de natuur , zullen alle menfchen (éni-
ge, véle uit alle) de uitverkore gelovige, zo die nu zijn, als die op elkan-
**f"^^derijvan alle volgende eeuwen zullen wezen, zo de Joden als
alle de Heidenen

, mij bij uitftekendheid , boven alle vrouwen des aard-
rijks

,
gelukkig noemen , en zalig fchatten. Want Hij , die maetia is i

heeft grote dingen aan mij gedaan, ende heilig is zijnen naam: de°zali-
ge enmagtige Heere

,
de Koning der koningen, de Heere der héren j

de God dergoden heeft wonderen, grootheden, werken die men niet
zoude konnen bidden of denken, heerlijk op mij uitgeftort ; en zijn ge-
zégenden naam is een heiligheid der heiligheden, een uitaeftorte oh iii
alle zalige eeuwigheid. En zijne barmhartigheid is van aellaat tot tre-
Hagt, over die welke Hem vrefen

: zijne goederüerentheid, weldldighL^d,
en ontferming is van eeuw tot eeuw , zonderophouden, aan duizenden dieHem hef hebben

,
en zijne geboden onderhouden. Hij heeft een kragüd

werk door zijnen armgedaan:Hij heeft de hoogmoedige in de geda^te van
hun hart verfoooit: de Heere heeft een kragtdadig werk van mast, de
maagdelijke bezwangering, metdenuitgeftrekten arm van zijne fterl<fe
heiligheid en heerfchappij

,
uitgewrogt; en Hij heeft de gedagtenvan

hovaardige aardfchgezinde , welke zig inbeelden , dat den Melhas j uit
die génen welke den Scepter zwaaiden , of op de wetenfchap van dé
Wet braveerden, zoude geboren worden, afgefneden en verijdelt j ert
befchaamt en te fchande ja onzinnig gemaakt. Hij heeft magtige van de
tronen afgetrokken , en nederige verhoogt : de Heere heeft het koningk-
njk van Ifi-aël van Saül algefcheurt , en David van agter de fchapen geno-
men, en hem tot een Voorgangerover Ifraël geftelt nefFens de grote der
aarde. Hij heeft hongerige met goederen vervult , en rijke lédig weg-
gezonden : Hij heeft de begeerte van Hanna de moeder van Samuëldoen
komen; en de oli van de arme weduwe, ontbloot van alle trooft , door
Elifa vermenigvuldigt; en een wé over de rijke uitgefproken , en hunne
fterktens zijn nedergellort , en hunne paleüèn uitgeplondert. Hij heeft
Ifraël zijnen knegt opgenomen, gedenkende aan de barmhertigheid (ge-
lijk Hij heeft gefproken tot onfe vaderen, tot Abraham* ende tot zijn

zaad) in eeuwigheid : de Magtige Jacobs heeftJacob, dien Hij hadde
uitgekofen

, geroepen j gefterkt, en onderfteunt met de regte hand van
zijne geregtigheid : Hij heeft hem op vleugelen der arenden gedragen

,

ende tot zig gebrogt:Hij heefthem in beide zijne handpalmen gegraveert j

en zijne muren zijn gedurig voor Hem. De Heere heeft het Verbond
der genade met Abraham , Izaak ende Jacob, door overvloedige ver-
schijningen en beloften opgeregt , en met de gelovige nakomelingen

,

door de geduurzaamheid van eeuwige ontferming bevettigt , dewijl de
genade-giften en roepinge Gods zijn onberouwelijk. En gelijk de Heere»
God zijn volk Iftraël, als met de hand uit Egijpten heeft geleid , alzo zal Hij

B 1 nu
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nuwederom het zelve uit de duifterniffèn der onwetenheid
,
en uit de

33baaZd der zonde uitleiden. Na dat Manaomtrent drie naaan-^

denSareNigte was gebleven , keerde zi, weder naar hms Dat waS

SKz1)^fch Gezang, Lied, Lofzang, Verhaal of Uitlegging van

SvTorlede , en een Voorzeggingvanhet
toekomende, wegensde grote

Sn Gods met twe ftemmen van het grootfte paar Nigten, twee aard-

fche hemel n^ > in welke wonderen zijn opgefloten. Het hoge led

4nMamishlteerftegezangvanhetNieuweT^^^^^^

menprophetifcheftijl,%nzietniet dmfterlif op den ftaat van fradsuj-

SgtuitEgijpten; waardoorde tijden van den Meffias, met zonderde

wLerbXhikkingeGods,inovereenkomendeomftandi^^^^

denvoorafgebeeld. Voorhenen zong Mirjam ; De Heereis hoog verhe-

ven, wanrhijheefthetpaardmetzijnenruitermdezegeftort. Debora

loofde den Heere voor het wreken der wraken m Ifrael, wanneerjabm

dekoning vanCanaan was te onder gebrogt; enjaël, devrouw vanHe^

ber , den krijgsoverfte Sifera met een nagel dóór het hoofd hadde geklon-

ken Maar herwaren voorbeelden van deze vervullinge. Maria metden

Heilieen Geeft overfchaduwt , en boven alle vrouwen gezégent verheven

en verheerüjkt, gaat met den zangkroon ftrijken, en de galm van hare

orakelzancroltinhetkerkgewelfvanhetNieuwe Verbond,
waardezahge

naam vanlefus word gekent en aangebeden.Voor dit bezoek moet dat van

deKoninginne van het zuiden bij Salomo wijken. Hier wierden godlijke

zaken verhandelt : de heil-eeuw,'de gulde tijd was aanftaandejen eer-

lang ftond uitgeroepen te worden het jaar van het welbehagen des Heeren.
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HET IV. TAFEREEL
Enmoethogergaan. God kan bij niemand, en nié-mand bij God vergeleken worden

, want Hij is alleet
zigzelvengehjk. En daarom heeft Hij zelfs, uicS
ZfT^Tr^'- ^^«R^^dder Vrede, tuïïchenzig
endedenManwiensnaamisSpruit, diedeZoond^
menlche

,
de Zoon uit een vrouw , en de Zoon Gods

"^^^"«kragtvandenzegendernatuur, zoudegebo-

A 3

ren worden, voorhenen in zijn Woord bekent ae
^

AartsvaderAbrahamheeftdoorhetgeloofLjnendagaeziTE
vegejacobverwagtezijnezaligheid, deSchüoh, deI<oninlMe£ degrond-oorzaak van eeuwige geruftheid

, die uit het vrugtvfe v „ ienvrouwaUeen, zonder toedoen van een man , naarde wK v1na"der^menfchen moeft geboren worden. Mofe beloofde Sro^^^^^^^^
Godsmondaanlfraél. De bofeBileam voorzeide, dat'ereen sSuJacob zoude opgaan

, ende een Scepter uit Ifraël verriifpn 71 aT
J VerlojTerleefde, enzag HemL verJeTe g^moÊ"
dienGezalklen dien Koning, dien Zoon te k&n. Jefaïawiftdeaï
boortevandat Komngskind ak metden vinger aan, en noemTSe
wortel van Ifai. Jeremia voorfpelde een nieuwe fchepping, de vitzalden Man omvangen. En Maleachi, den draaiboom van het pro^pheteren fluitende

, gewaagt van de fnelle komft van dien Heere d^Engel desVerbonds. Alledeze, en véle andere, warenmmtZdie devredevoorafbliefen: maar toende Zon dergeregtighSdS
even boven ftak, verkondigde een Engel uit den hemel zijne zal ge geboorte mond aan mond. Door de Godlijke Voorzienigheid, diehet
hartderkoningenakwaterbekeninharehand heeft, en kan neigen wer-
waart zi; wil

,
ging'er op die tijd , na Mariaas vertrek en ElifabeK verlof-

linge, eengeboduitvandenKeiferAuguftus, dat de gehele wéreld Talhe volk zowijddeRoomfchefcepterreikte] wegensietal, jaren, goe
deren endoen onder Cyremus den Stadhouder over Syrië, zoude be-
Ichreven worden. Derhalven trok een ijgelijk naarzijne vaderlijke ftad.
tnderegtveerdigejofeph, medegebogen onder hetllaaffche jukderon-
Delneden, ging ook op, door het openbaar bevél van den Prins, en het
verborgen vanGod, van Galüéa uitNazarcth, naarJudea, totBethlehem
ae itadDavids

,
dewijl hi; uit Davids ftamhuis was , om met Maria zijne

ondertrouwde vrouw
, bevrugt zijnde , befchreven te worden. Ende

ais zi; aldaar waren , zijn de dagen vervult dat zij zoude baren. Dat was
aetijdlhp van Iliaels verloflinge , zo véle eeuwen met een Och-of ' ge-
noopt. Ende zij baarde haren eerftgeboren Zoon , ende wond Hem in
aoeken

,
ende leide Hem neder in een ftalkribbe, om dat'er voor hun

geen plaats was in de herberg. De naam van eerftgeboren is eigen aan
tüen Zoon

,
om dat Hij alzo onder de Wet , door koningen, priefters

^ en
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en nropheten in hunne huisgezinnen , den Heere heilig ,

en van den

Hee efeloflen, was afgefcliaduwr. Het bh^tdatMamzelts die beve

en Szegende vrugt zolder vroedvrouw heek gekregen
,
en behandelt.

Endaarom fchijnt het, dat dit Kind zonderfmart is geboren
,
volgens

denzegenaandeeerfteoudersvoordezonde, het gene nooit isgefchied,

danindezentwedenAdam. Het weinig kraamgoed was armoedige en

deverbliifplaatsnederigenaegt, mooghjk een donker hol, eenfpelonk,

vandemenfchenaf; en de verlolTing vereifchte ook eenzaamheid ; en

dereden, omdat'er geen plaats was lédig in het huis: de armoede istog

overal in de wéreld gehaat en veragt, endedeugd en de wi)sheidword

verfchovenenbefpot. Debefchrijving van den Keifer, die onwetende

den raad Gods vervulde ,
haddegelegentheid tot datkraambedde teBeth-

Ichem geseven , het welke te Nazareth nogte elders met kondevallen,

voleensdeGodfpraak; Ende gij Bethlehem Ephratha, zijtgij klem onder

deduizendenvanjuda? uituzal mij voortkomen, die eenHeerlcherzal

zijn in Ifraël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwig-

heid Te Bethlehem (het Huis des broods) is het brood des levens uit

den hemel nedergedaalt , op datde hongerige zielen naar de geregugheid,

daardoor eeuwig zouden leven. Daar was geen aardfchepragt, otltaaifi

van overvloed, alwaar goud, purper, zijde en fcharlaken, of fpierwit

fijn eetwerrentlinne blaakte, en kraakte, of blonk; nogte geen lekkernij

vantpijs , met wijn van Chelbon. De ter wéreld gebrogten lag nederig

in üegte windels , arm , als veragt ende de onweerdigae der menlchen

,

zo geworden om de zijne rijk te maken. Het ligt van het leven daalde in

aardfcheduifternis. Die in de kribbe legt, donden m de wolken. Door

Hem zijn de hemelen gemaakt. Dit is het Kind dat de zon doet opgaan

,

en de maan haar ligt ontfteekt: dat het heir van al het gellarnte voort-
^

brengt, en bij den naam roept. Een Kind, datde wateren met zijn vuilt

heeft gemeten, en van de hemelen met de fpan de maat genomen. Dit

is het lünd , dat de bergen van de wortel omkeert, en de aarde be-

weegt, dat hare pilaren fidderen. Op de wenk van ditKind vlugt de zé,

endejordaan keert agterwaart; en het gebergte zinkt, en de afgrond tilt

zig op. DitKind is de Heere onfe Geregtigheid ; die Gezant ,
die Uit-

legger, die Eén uitduizend, die het woord voor de zijne bijdenVadef

doet , zeggende ; Verloshem dat hij in het verderf niet nederdale ,
Ik heb-

be verzoeninge gevonden. Dit Kind is de Koning , van eeuwigheid at

gezalftom te heerfchen , de vijanden te beoorlogen en te overwinnen ,
en

de zijne te behouden. Dit Kind is geborenom de gevangkenis gevangen

te nemen, en om de doodom te brengen. Is de geboorte van dit Kind ne-

derig ? Zijn leven zal heilig , zijnedood bitter , zijne verrijfenis heerlijk,

en zijne opvaart zegepralende wezen. Zulk een Kind is ons geboren, zulk

eenZoon is ons gegeven, de groten Herder der fchapen, de Koning der

herderen. Die Opgang uitde hoogte , wien de aarde is ende hare vol-

heid, wierd niet geboodfchapt aan den Keifer, ofteaan Herodes, nogte

aandenjoodfchen Raad; want het koningrijk van den Nieuwgeboren

was niet vandeze wéreld; enGod heeft het nederige uitgekofen, op da
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de wereld zig niet in dit wonderwerk zoude toeëigenen : maaraan Her-de s
,
onnofele en eenvoudigemenfchen , geen quaad bewuft , en daaVomgeU>ofwaard,ger danandere

, welkein diebee.ndnjke landLek>
xnhetveld onderden blaauwenhemel, de wagtoverhunnekudde^^^^^^
den.gehjkde belofte voorhenen

, van den rc^vaardigen Habelaf anichapeharders. Ak-aham,IzaakenJacob, endeaanotid wasSied
Wantziet[daarzoudeiet groot, iet uitftekende verhandelt wor& eenJengel des Heeren

,
een dienaar

, een troonheraut van de voorzienighei.l
des Almagjigen (waarfchiplijk Gabriël)ftond fchielijk, onverSf bnefFens, otbovenhen. en de heerlijkheid des Heeren 3 eenglansrfk
otuitde hoogte nedergezonden, ofvan hetaangezigt en hetsewaid v.n
denEngelatftralende, omfcheen hen, ende zifvreUn meSgro

"

vrees. MaardeHemelbodeze.de, vreeft niet, want ziet .let'eropfS
jwaaragt.g)ikykondigeugrotebbidrchap [ik brengc goede blijdeS
d.ng]dievoorallevolkzalzi,n, voor het volk Gods . voorde lodènT en
voordeHeideneniomdatvooruheden,indezenagt,opdituur;isgebór^
de Zahgmaker

,
de Heiland, welke is Ghiiftus de H^ere, die GezaUdenSoh van vreugd boven zijne medegenoten , de Heere van alle , de beloofde

Koning van Ifrael,uwen en onfen Heere, in de ftad Davids.En fop dat gii
van deze waarheid ten vollen moogtverzékertzijnjditzalueen téken we-
zen,gi,zulthetKmdjevinden indoeken gewonden, ende leggende in de
kribbe.Ln van ttonden aan,in énen ógenblik,als de uitgelaten bHxemiwas'er
met den Engel,den bevélhebber,een menigte van hemelfch heirleger die^
naars, kragtige helden

, en vlammen vuirs , die het woord en het welbeha-
gen van den Almagtigendoen

, prijfendeGod , ende zeggende
j Heerlijk-

heid (lof, eeren dank) zij God in de hoogde hemelen, ende vrede op aar-
de, mdemenfchen een welbehagen.Dat was een nieuw lied , een lofzang
van onfen God. Toen de wéreld wierd gefchapen . zongen de morgen-
Itarren tezamen vrolijk > en aUe de kinderen Gods juichten : en nu de Va-
der in het werk der herfcheppinge , derverlo/hnge , den Eerftgeboren in
de wereld inbrengt

, zegt Hij ; Ende dat alle Engelen GodsHem aanbid-
den. Alle de Engelen-reiën roepen eikanderen toe ; Heilig, Heilig, Hei-
lig is de Heere der heirfcharen , de gantfche aarde is vol van zijne heerlijk-
heid, van wegens zijne Wijsheid, Magt, ende Goedheid. De Enge-
len wenfchen , dat de eer van God , door de geboorte van den Heere , en
de werkingen die daar van afhangen, zij verheerlijkt i en dat de zaligheid
der uitverkorenen daar door worde bevordert, dewijl de Heere Jacob
heeft verloft , ende zig in Ifraël heerlijk gemaakt. De vrede op aarde is
netwelbehagen in de menfchen. En de verzoeninge Gods met de men-
ichen in Chriftus , doorde vergevinge der zonden , volgens zijne eeuwi-
ge en ontfermende en voorzienige verkiefing, komt met de naam van
vrede voor. Dit heilige Kindis de Vredevorft, de Vrede zelfs. Godheeft
uitgenaderijkegoederderenheid, welbehagen, de vrede vangoede wil-
le, de zaligheid die niet uit menfchelijke verdienden vooniomt, door
deze hemelfche afkomft gemaakt : en alzo is de oude tijd van langdurige

vrefeontflagen,endewelbehagelijke, deuirverkore, degeregtveeidig-

C » dp
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dedoorhetgeloof hebbenv^^C^gSf-^^:È!^

vanzijnehefde,
J"^^^^^^^^^

zouden worden geregtigheid

Szt endezang Jdgenaikt. Koomt herwaart ó Zondaars !
koomther^

orHeSdeinLlijkttebewegingenvanuw
rtSeren,akhetankervanuwehope,detonteindervertra^^

Ïtoevbstvanèlende,endegrondfteunvangenade, jaalsdeW^ , de

Waa2 en het Leven, en geeftHem plaats in uwe zielen ,d.egee^

Sinde herberg heeft gevonden : want zo iemand den Heere Jefus

ëhrXs niet liefheeft, die zij een vervloelang. ó Aarde
!
ontwaak uit

£nSvanuwezonden,enaanfchouwdelangte,debreedte,deh^^^^^

SdSeptevandezegodlijkeliefde. Wat vertoeft gi, te komen, ozonen

rbrahmSnaarhetvleefch?DezenZoonisudikwi,lbelooft,env^

boren S^.erfttotugezonden.Engijóaf^^^^
SXntHetheeftutotzijnvolkgeroepen,toengi,geenvolkwasAVeeft

SevreefttotdienGodtenaderen,wantHi)isuwenBroeder,enhetzel-

vevleefchenbloeddeelagtig,enonsinallesgelijk,u«^^^^

Indaaromhetoogderbündln,het oorder
doven,endetongderftommen.

Kwmttoeaelopen,och!koomtókoningen,envorften,enregtersder aarde,

^^eluidS,mannen en vrouwen, jongelingen enmaagden^

riden Heere, juichtter ére van den Steenrots des heils. Volgde heir-

S van de Engelen, roept uit de keel, ende houd met in,Vrede,Vrede,

Sgé^endieverre,endengénendienabijzijn:JerusChnftusisgeboren.
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'HET V. TAFEREEL
Ndien ooit hemelval of godrpraak uit de ftarren viel

,

vol genade en waarheid zonder wederga, waardigom
over den gantfchen aardbodem te klinken, het was
deverkondigmg uit den mond van den Engel des
Heeren,wegens de zalige geboorte van den Zaligma-
kerjefus Chriftus, de Heere onfe geregtigheid

, het

Ay/j^ w:i ^"^^ L^'^^"
'
^^"'^e Bethlehemitifche her--— —

J
ders,in ene nagt.die door hare heerlijkheid alle de da-gen van de wereld overtrof.Maar men leeft nietdat de herders e'én vvnnr!i

fpraken, en op de blijde EngeletaaUet antwoorden
; wLrSSX^^

da z,,vanbh,dfchapoverftulpt, bedwelmt van gedagten, ind ngroteö
n)kdomvanhetwonderallerwonderen,deUefdeGodsinziinengeS
emggeborenZoon akverdoolden,endeklemindemondhad2e%S
nahetvertrekvande Engelen naarden hemel, fprongen debandenvan
hunnezielenmethunnetongenlos, en de herders ze4n tot eikanderenwel-aan. laten wij naar BetWehem overgaan . ende zien dat woord dbzaak,datwerk, diedaad, welke de Heere ons heeft bekentgemaak Envoortzogedaanalsgezegt; zij verheten hunne kudde, en vre^Steen"
wolven,nogtemoordziekeenroofzugtigeklaauwen,diedewéérlole£-
penmogtenbefchadigen. ofbij den donkerwegdrten e„ftelen. De werddlagbijhenagter. De Hefde tot den groten Lrde "derfchapen, den Herder der zielen , den Koning der herderen

, was hunmeefter, en dreefhen in de nare nagt voort, om den Zoon Gods den
rnenfchgewordenGodaantefchouwen. Zij gingen niet, maaVz^ i;pe„zijhepenmet, maarzij vlogen; het gelovige veriangen zette hunSekbi,: want ZIJ quamenhaaftelijk,inallerijl,%ndevondenMai-i^^^^^^^^
feph

,
ende het Kindje leggende in de kribbe, den grootften fchat der^hatten, waarin alle de volheid der Godheid lighaamlijk woonde Dewakende en nederige herders quamen bij den nedcrigen Enigen HerderenvondeninHemhet leven, omeen welgevallen van den Heere te trek-Ken Zijkondennietouder, met zoeter, niet beminnelijker

, nietzagt-
moediger, metheerl^^^^
want in dat Kind zijn de zijne van ouds her uitverkoren van voor de grond-
leggingeder wereld

:
door datzoetfte Kindfmaaktmen hoe zoet de Heere

zij: in dat we^eliefde Kind heeft de Vader zijn welbehagen : doordat
^gtmoedigeKindyindmenruftindeziele; want zijn jok itzagt, en zijn
laft,sl.^:nietiszoheerli,kalsdatIünd, want het is de Zoon Gods : dat
Kind^hetallerwenfchelijkfte, dewijl hetis gekomen om het verloren tebehouden, hetkranke te genefen, en het dodeop te wekken: en niet isheilzamer dan dat Kind, want het is de Zaligmaker , de waaragoge God

,

endehet eeuwige leven. Wie kan melden , met wat een blijdlchapde
Kraammaagd Maria

, en hare bewaarder en getuigcjofeph zijn aangedaan
geweelt, over hetgodvrugtige bezoek van de herders ? hoedanige hemel-

D "
fche
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^Korinaen zü hun hebben verhaalt ? ofhoe tal-

fcheverfchi,nmgen ^^^^^^^^ZünlM in eenfpelonk, enbij

njkhetgezelfchapwas? H^^^^^

eenknbbewezen,en erarmoedigu
^^^^ menmoeft

wiengeen vogel
l?^;"f;i^f,;;^^^^^^^^ dit is niet daneeahuis

zeggen, gewiflel^k deHeereis^p^

Gods,^ndepoondeshemek^^^^^

met hunne ógen luftig hadden gewe a ,

^^^^^^

lof; zijmoeftenfpreken opdat^^^^^^^^^

ters, verkondigendealom ^«woo^'^'.f^^^^

WantgeHjkzijdeeerftewaren,aanw^^^^^^^^

zijnKindJefusuitdenhemelhaddelatenw^^^^^^
gefugt vandie

hlddenwizenzien;alzowaren^^^^^^^^

rrK::—^^^^^^

^'^^
K JlfrrSers eenvoudigheid geen vermoeden van bedrog

van de herders [op
^^^^f

"
^^^^^^ Dos Maria bewaarde

konde vallen] hoorden fpreken, zgverwonde^^^^^^^^

alledezewoorden
zi)pnntedieinharegto^^^

haarhart zi)ve^eeekdee^^^^^^^^^^

&et mogen aanfchouwen. De herders hadden de eerlte lt^^^

het geziene Lam Gods, dat de zonde der wéreld wegneemt, het tmg

fte Kör alhetmenfcheUjkgeflagt, onder eikanderen te fpreken.
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HET VI. TAFEREEL
felijk dé gefchapen zon, als een heldhaftige bruide-
gom , uit zijne flaapkamer voortkomt , om vrolijk het
pad telopen , en de gantfche wereld met zijn ligt te

bedienen. Alzo was de Zon der geregtigheid Jefus
Chriftus door den prophetifchen geert ingevoert, zeg-
gende ; Zie ik kome : inde rol vaii het boek is van mij
gefchreven. Ik hebbe luft , ó mijn God ! om üw wel-

. behageh te doen , en uwe wet is ih het midden vaii

mijn ingewand. Want iri de dageraat van zijn leven , heeft: Hij de loopbaan
van zijn lijden aangevaart > óm het regt van de Wet te vervullen , en een
eeuwige geregtigheid te weeg te brengeii. Het hadde de Heere God be-
haagt , met VaderAbraham zijn Verbond op te regten , en tot een tékert

van het zelve hem de befnijdenis te bevélen , de welke aan al wdt manlijk

was , op den agtften dag , op doodftraf, moeite gefchieden. En deze
hoogftatelijke pligtpleging is van die tijd afaan alle dejoden , het uitverko-

ren volk des Heeren , eigen geweeft , en van hun onderhouden. Wanneer
nu, volgens hetgebod des Heerehj dé agt dagen waren vervult, dal is ,

als zeven volle dagen waren voorbij , en de agftedag voor een gedeelte

was begonnen , dat men hetKindje zoude befnijden , \s zijn naam genoemt
Jefus , welkevan den Engel was genoemt , eer Hij in den buik was ontfan-

gen. Hoewel nu Chriftus j als de Gever van de Wet, en vrij

van zonde , de wet der befnijding niet was onderworpen , nogtans heeft

Hij zig laten befnijden, op dat Hij vöor een wettigen zoon van Abrahani
zoude worden gehouden: en op dat Hij, geworden üit een vrouw, ge-

worden onder de Wet , zig als een fchuldenaar van de Wet ,om die geheel

te doen, zoude verbinden, en de gantfche Wet vervullen j en die géne
welke onder de Wet waren vcrlolTèn, en zij de aanneminge tot kinderen

zouden verkrijgen : en op dat Hij ons door zijn voorbeeld zoude léren , de
godlijke geboden tegehoörzatnen : en op dat Hij de voorgaande befnijding

van de vaderen , in zijn eigen befnijding zoude heiligen. Enom alle die re-

denen heeft Hij zijn dierbaar bloed zo vröeg gefton. Toen is aan dat Kind,

van Maria endevanjofeph, den naam Van Jefus gegeven, gelijk aan hun

beide van te voren uitdrukkelijk was belaft. Het zijn verwonderlijke Man-
nen geweeft, aan wien de naam vi3or de geboorte vah God is gegeven. De
mond des Almagtigenzeide zelfs den zoon der belofte, Izaak, aanAbra^

ham toe. HetWoord des Heeien beloofde aan David den vredevorft,

Salomo, om een huis te bouwen. Een Man Gods uitJuda voorzeide , bij

den altaar te Bethel , de geboorte van den vromen koningJofia. Infgelijx

hadjefaïa vanCöresden koning van Perfèn voorzegt , die tot Jerufalem

zoude zeggen , Wordgebouwt; ende totden Tempel, Word gegrond. En
even te voren had de Engel verkondigt den ndam vanJoannes den Boetge-

zant, die de heirbaan voor MelTias zoude openzetten. De naamJefus, van

Hebreeuwfche afkomft, is aan andere menfchen ook gemeen; dog aan

D i Chriftui
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,1 -^«^ r,;^nuf pnbiifonder. Voor véle eeuwen fchreefmen
Chriftus alleen eigen, nieuw, en injionae

Jehofchuang,endaarnaJefc^^^^^^^^^

'uitfpraakgebruikende,zeggen^^^^^^^^^

we Verbondniet hebben veranto^
Heiitogtleider , die

gefchrevendene.™^^^^
Ifraèjmhetbelootdeland^^^^^^^^^

refl-iSShee^^^^^^^^^^^^
En men kan geen andere nogtenade-

ÏeTeK van^
dan de Engel tot Jofeph zeide.H.,

Talzi f^^^^^^^^^

^^^'^^^^ het gene met de Hebieeuw-

SoSongkelijk^^
SSTenVerloflervanzijnvolk,meteigentli,kvandeJoden,uitwe^^^

inden en Heidenen , die Hem van denVader zi)n gegeven
,
de uit-

aUeS^^^^^ en aandie isHij, doordevergevinge

Tefzonden dt^^^
drnaaSéen,waarinaUeknijevanhemehnge^^

Srbuiae enalletongebV'datHiji^^

vanGoddenVader. Dewi)ldanJefusChriftuseendi^^^^^^^

TsisgeworLn, wegensde waarheid Gods , om de beloken der vade^

rèSKXnUijndegelovigeinHembefneden, mete^^^^^

die zlder haldeigefchied : want zij zijn de befnijding die God in den

Sdienen, en inJeft^sChriftus roemen : en het geloot tot regtveerdig-

feüisAbraham nietin debefnijding, maar in de voorhuid toegerekent

S tomishet datMofetotM zeide; Befnijd de vooAuid v^^^^^^

hait . endeverhard uwen nek niet meêr. En dat zelve fpiak Jeremia,

. ggende Befnijd udenHeere, en doet devoorl.uid van uwe harten

wef,
giji^iannenvan Judaeninwoondersvanjerufalem

Endatno mt

Paulusfeenuittrekkingvanhetlighaamderzondendesvleefch,
doorde

. LSngvanChriftuf. Zoheettdannogte befnijding nogte voorhad

inChriftusJefusémgekragt, maar een nieuw fchepzel ,
hetgeloof door

de liefde werkende j en Chriftusis alles, en mallen.
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HEILIGE TAFEREELEN.
HET VIL TAFEREEL

E gantfcheWet des Heeren met alle hare hoogftate-
lijke kerkgebaren

,
een onfchatbaar koorjuweel, hangt

als een dierbare keten van goude fchakels aan een. Van
den dag af

,
dat de Heere al het eerftgeboren in EgvD -

ten and floeg
,
heeft Hij zig al het eerftgeboren in If-

rael geheiligt en toegeëigent; dat wegens de men-
ichen, naeen maand, metvijf rikelswastelofren:en

n,^ 1 f-A- ,^T^"'^'"'g'^'g^'^^^reiniging»vooreenzoon,
na de befnijding

,
bij de kraamvrouw ten emde waren , moeft zi j een i iris

lam, ende een pnge duit, ofeen tortelduifofferen, indienzii hetkonde
vergelden; en zo met, kon men meteen paar tortelduiven

, ottwé jon^e
duivenvolftaan. Uitkragtdanvandie wet, om twezaken te gelijk te ven-
rcjgten, brogtenjofephende Maria het KindjeJefustejerufalcm, opdat
zijdienkleinengrotenHeiügdenHeereterinwijdinge^oorftelden.S

ofFcrhandevandereinigingvoldéden.Hetwasbetamelijkdatdeeifchvan
dewetwierd vervult, hoewel MariadoordegeboortevanChriftuseerder
wasgeheihgt, en datgene onzuiverheidJefus aankleefde: maarmenmoet
aanmerken

,
dat die wetmet anders was dan een opgelegde band , die Tefus,

geworden onder de Wet, zig heeft onderworpen ; en God heeft Heni
die geen zondekende, vooronszondegemaakt, opdat wij inHemregt-
veerdigheid Gods zouden worden. Die zedige Gods-ftaatü gefchiede ze-
kerlijk zonder enige opfchudding , in een gedeelte van den tempel , in het
bijzijn van weinige en getrouwe menfchen , om dat het gerugi daar van
Herodes met ter oren quam. En te Jerufalem was een menich geheten
^imeon

,
een regtvaardig en godvrefendman, verwagtende devertroo-

ftinge Ifraèls
,
en de Heilige Geeft was op hem. Ende hem wasgodfpra-

kehjk van den Heiligen Geeft toegezegt , dat hij de dood niet zoude zien,
dat is

,
dat hij met zoude fterven , voor-en-al-eer hij Chriftus , den Gezalf-

den des Heeren zoude hebben aanfchouwt. Ende hi; quam door aan-
drüt van den Geeftin den tempel , toen de Ouders het KindJefus inbrog-
ten

,^
ende hij vatte Hetm zijne armen (hij omhelfde Het) en dankte loof-

de zegende God, ende warm in heilige gedagten zeide hij; Nu laat gii
Heere uwen dienftknegt naar uw woord in vrede gaan : om dat mijne ógen
uwe zaligheid hebben gezien, diegij voor het aangezigt van alle volken
hebt bereid

;
een ligt tot veiligtinge der Heidenen , ende tot heerlijkheid

vanuwvolkifraël. De Geloofsheld fprak een danklied , een lofzang, een
tempelrede

,
die in de kerk van het Nieuwe Verbond eeuwig opklinkt. Nu

ishetüjd, ó Heere! voor mij, om uit dit leven te vertrekken; verlos nu
mijne ziele uit den kerker van het lighaam

; gebied , ó Heere van dood en
leven

!
de ontbinding van uwen dienftknegt

, volgens de infpraak van uwe
godlijke belofte, in deongefteurdeeeuwigeen zalige vrede. Wantikheb-
be niet alleen, gelijk mijne vaderen met de ógen van het geloof, in ver-
langen gezien , maar met deze mijne lighamelijke ógcn , uwe voorlang be-

V E loofde,
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loofde ennusezondc, cnaangebode zaligheid aanfchouwt.. Engijhebt

dattilvanSdetijdcnder eeuwen t^^^^^^^
datheimn vuui

. yanaHevoU^envan de gehele wereld gc-

™6g=X^P-den flaan . en huf„e zalighea daar

Itelt, op aai /. j o
gegeven tot openbannge voor de Heide-

vanverwagtca^^^^^^^

nen, omded^dc duilte ninen
s^^^ zal wonen : endatdeGroten

eVS haadende hare handen tot den

SaSrekken:endatgijalleHeidenenentong^
Mellias p ,

°
Lud, de bogen-fchutters , naar Tubal ende

lez mêheerhikheid|ezien. En Hijis het aeraad en de heerhjkheid van

frXSa Hijdaaruitis geboren, endezi, Hem zien,dien2i,zolan^^

hdden vTrwagt; en^m dat H.j deHeidenen roept

ShenopvoerTtotdeeervaneenh^^^^^

ïïid wantdezaligheid is uit dejoden, van welke die alle de Heidenen

toevlorjot^^^^^^^

vnnHemwasgezefft. En Simeon zegendehun, en zeide tot Maria; Zie,

SezSXlftofenvalenopftan^^^^
entoteente-

eentXfkentéken(enookzal een zwaard dooruwe ziele zelts gaan) op

aeSgten uit iéle harten worden geopenbaart. De Mandoor den

Geeftfndemefen,wendezijneredetotMariademoederzondervader,

en voorfpelde het verderf van hardnekkige, en het heil van gelovigejo-

L endenwédomdiezij zondegevoelen, alszi, Chriftus aan hetkruis

zoudezienhangen, endelafteringentegensHemhoren uitbraden; wan-

nerLt zoude
Enopdatuurwas

AnnaPhanuels, uitdeftam Afer , een weduwe van omtrent vier en tag-

tentigjarenin den tempel, en zij ^en prophetin , ervaren in de Schr^^

nacnendag vattende enbiddende, quamdaar bij ,
en beleed den Heere

bfeelijx , "en fprak van Hem tot aUe die de verloffinge mJerufalem ver-

waLn; alsofzemetharevégemond en ttervende lippen de helewereld

toeriep; juicht gij Heilige , wantdeZonder geregtigheid isverfchenen,

en gaat op tot zaligheid van uwe zielen.

HET
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HEILIGT TAFEREELEN. n

HET VUL TAFEREEL

I

Anneer de HeereGod op den berg Horeb voorbij
1

Ülia ging, was ae Heereniet in den groten en fterken
wmd

,
nogte in de aardbeving

, nogte in het vuir. ende
nahetvuir het fuifenvaneenzagtefliltc. Zonderénig

,
gewoel, in geruftheid, isdelleere Jefus geboren

,

nederdalende als regen op het nagras ende als drop-

ga^ ^^^^^ • f . ^ l^evogtigen. Dog niemand komt tot
-

. ^ f''-™',
üan door een bijionder ligt , en door de krast-

dadige trekkinge Gods van boven. Want gelijk de belofte van den Me/lns
IS uit den hemel oorfprongkclijk, alzo is ook zijne betoning door hemelfche
boden; aan de Herders ende aanjofephvan de Engelen ^ aan Simeonen
Anna door de infpraak Gods

, aanjoannes uit den iiemel , aan Herodes uit
de prophetië, en aan de Wijfen door een Star aan hetuitfpanfeh To-n le-
fusteBethlehemin Judéa was geboren (na dat enige dingen voorafvvaren
gegaan) inde dagen van den koning Herodes, quamen'er Wij/èn uit het
oorten te Jerufalem. 's Lands regering vervulde degodfpraak, d it de
Schiloh was te verwagten, toen de Scepter vanJuda week Het woord Wi j-
len, vooinamenthjk eigen aan de Perfen , word in een goeden en quadcn
zin genomen

,
maar zekerlijk hier voor Wijsbegerigc , Natuurkenners , die

zigopdenloop des hemels verftonden , en in godsdienft en in flaatnuttc
wetten waren geoeffent. Hoe véle zij in getal , en ofzij koningen waren en
uit wat geweft van den opgang der zon , ofvandeAbilfijnen? ofuitiMefo-
potamië

,
ofuit Perfië, of uit Arabié, of uit Medië , en van de langvvijligheid

en hoedanigheid van de reis, ofénigeftoct, vindmen niet uitgedrukt. Era
deze OofterfcheWijfen, uit geen één land herkomftig, hadden zig naarden

'

ftoel van hetjoodfche rijken van degodlijke wetenfchap begeven,en vraag-
den waar (in wat huis , in welke rtad) is de geboren Koning derJoden? want
wij hebben Zijne Star in het ooften gezien, en zijn gekomen om Hem aan
te bidden. Zijfpraken niet twijfelagtig , maar met nadruk, als bij zig over-
tuigt

, en vaft (tellende , dat de wettige en natuurlijkejood fche Koning daar
ofdaaromtrent was geboren , en datmen het daar wiife , en te weten konde
komen

; om reden , dat zij Zijne Star , tot een kentéken van Zijne geboorte,
in hun vaderland hadden gezien , en dat zij dien Koning wilden kullen, voor
Hem buigen , plat voor over op het aangezigt nedervailen, endeHem aan-
bidden. Wegens de Star zijn véle bedenkingen met loiïe giflingen , zonden'

vaftebewijfen: dog het is een ftar geweeft boven de gewoonte van dc na-
tuur en zonder voorbeeld , die de Heere God aan het gezigt van dc \\li]kni
in een land van duifternillèn ende der fchaduwe des doods , ten aanzien van
de kennifie Gods , heeft doen verfcliijnen tot openbaringe van zijne heer-
lijkheid. Als het gerugt daar van opklonk , was het een donderlJag in de óren
van Herodes, en de gantfche rtad was met hem in rep en roer. En geen
wonder , want hij een uitlander , en die het rijk had verkragt , vreefde dat
een Sterkerhem zoudeopkomen ; ofdat de ijsre vuift van Rome , die het a Is

E * 1^
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les overmogt , hem met énen flag zoude nederbonfen : en al het volk van de

nieuwe tijding verwondert enverfchrikt, en de wreedheid van Herodes

gevoelende, was bedugtvoor veranderingvan ftaat , en getrooftom elendi-

ge flavernij , als het maar in vrede was, uit te ftaan. Daarop liet Herodes alle

Hogenpriefters en Schriftgeleerde bij zigkomen , vragende, als van een on-

zekere zaak, waar de Chriftus zoude wordengeboren ? Zij antwoorden,vol-

gensdeGodfpraakvanMicha,teBethleheminJudéa. Toen ontbood He-

rodes de Wijfen heimelijk bij zig, op datdeJoden zijne liftigheid, en de ge-

boorte vanjefus niet zouden merken,en onderzogtnaauwkeurigden tijd van

de verfchenen Star ; ende hij zond hen naar Bethlehem , hij zelfs wees hun

den weg die zij zogten , met bevél ,om het Kindje op te zoeken , zeggende,

als gij Het zult hebben gevonden, boodfchapt het mij, op dat ik ook komen-

de Dat aanbidde, en bedekte aldus zijne wreedheid met een glimp van zagt-

moedige godsdienftigheid,want hij meinde Chriftus eerder den hals te bre-

ken, als'er deJoden de lugt van zouden krijgen. Toen trokken de Wijfèn op

reis , en de Star die zij in het ooften in hun land hadden gezien , ging voor

hen henen , tot dat zij komende pal ftond boven , alwaar het Kindje was.En-

de zij de Star ziende, waren van grote vreugd zeer verblijd. Ende in het

huis komende, vonden (zagen) zij het Kindje met Maria zijne moeder, en-

de nedervallende, naar de wijze van de morgenlandfche volken bij hunne

koningen > baden zij het zelve zonder kroon , zonder fcepter , zonder troon,

en zonder lijfwagt , in een Ichamel huisje, aan. En hunne fchatten of fcliat-

buflèn openende, droegen zij Het gefchenken op, goud , ende wierook, en-

de myrrhe : gaven , die de natuur mooglijk in hunne landen voortbrogt.Het

goud is koningklijk,en dien Koning eigen ; dewierook behoortaan de ofFer-

hande voorGod ; en de myrrhe dientom dode lighamen voor verderfte be-
waren. Door dieWijfen,de eerftehngen der Heidenen,welke naarjefus den

God des heils uitzagen,wierd de voorzegging beveftigt en aanbegonnen,dat
de koningen van Tharfis en van de eilanden gefchenken zullen aanbrengen

,

en de koningen van Scheba en Seba veréringen toevoeren : en dat alle ko-

ningen voor Hem zullen neder-buigen,cn alle Heidenen Hem dienen:met

een vooraffchaduwing , dat het water van de grote rivier Euphrates zoude

uitdrogen, op datde weg der koningen tot Chriftus, van den opgangder zon
zoude worden bereid. Alsde Wijfen hunneGodsreis dus verre hadden af-

gelegt , zijn zij , godlijk in den droom vermaant , tot Herodes niet weder te

keren, dooreenandere weg naar hun land vertrokken. De Wijfe Oofter-

lingen toonden,dat het koftelijkfte God toekomt,nietom datHij iet behoeft,

want alles onderden hemel is hetZijne:maar het koftelijkfte word door goud
verbeeld en uitgedrukt. De gebeden en dankzeggingen der gelovigen ver-

ftrekken bij God voor goud : en daarom zijn de goude phiolen van de vier

en twintig Ouderlingen vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen

:

cn de Koninginne, deKerk, de Bruid, ftaat aan zi jne regte hand, in het fijnfte

goud van Ophir.Die dan goud offeren, zijn juift geen' koningen die kronen

dragen , maar koningen naar het gemoed, de welkejefus van hunne zonden

in zijn bloed heeft gewailchen, ende tot koningen en priefters gemaakt

voor God ende Zijnen Vader.
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HET IX. TAFEREEL

33

E Bewaarder Ifraëlsfluimertnogteflaapt
niet, wanf

iz..peogenz.p.nalleplaatren:enb,idienKeHle^^^
'
2i;nterbequamer ti,duitkom(len tegensdedood de-wi,lallezi,neheihge z.jnin zijne hand. Zoudedande
MagngeJacobs z,,n K.ndjefus, den Zoon vaSnehe de,nietgadenaan, endemetdefchadawedïïv eu!gelenvan zijne Almagtigheid dekken? Ja gewiiïeS

, - ^, HijredHemvandenftrikdesvogelvanirlw
n^^^^^^deoofterfcheWijfbnwarenvert^^^

paalt) zie [als de hu^ beneden ontbreekt, komt heïheil van bTven 1 de FngeldesHeerenverfchijntJofephindendroom,
zeggende; S^^^^

de neem het Kindje en zijne moeder, endevlugtin Egywen
"1

aldaar totdatikhetazalzeggen;wantHerodesilhet^^^^^^^^^
Datteverdoen^Dezen Engel iswaarfchijnlijk Gabriël, om cLaTdie i;Xbekentmakmg der geboorte van den Meffias , van dp rr^Hl? ƒ
brnikt. Het bedél v^an zaken wierd aanjolp , de voedf^^^^^^^^^^^ f'indendroom[geIijkde bevélen Gods voonijdsveeCSnz irdi ft
negten phgten te gefchieden] belaft, en do^ordetn^tïva^^^^^^^^

plwierdhijookgebodendenllaapteontvneden^omdevlu'^^^^^^^^
bijdenaattenemen: enhetKind, als de Heere van Maria? had inlnerede^e voorrangbovendemoeder. Egypte wasdegeleLShu lplaats, alsnaburinne van Paleftina, en onder een andersS voogefteltmet gezag en belofte v-an hemelfche waarfchuwingenl^^éiomft
endereden om de reis fpoedig voort te zetten

, daar faLd^een aroo;
quydtehoof,Herodesdewreedaartzoudealseenbrakhondo^^^^^^

en^i^nedolledolkinhethartvandenjongenJoodfchenKoningTrnZ^^^^^
des Konings

,
pogen te ftoten. Jofeph gezwind opftaande [want daar vielmet fammden geenfins wat uitteregten] dedehefgéne was bevolen en?e

hijnamhetKindjeendezijnemoederindenagt,endevertrd<na^^^^^^^^^^
te Demanwasrasgereed: waar uit men de armoede van deouders van
Jefuskanafnemen. Z.j hadden met tot de vlugt klaar te maken, niet te zak-ken ofte pakken, geen' fchatten te bergen , ofte aan iemand te bevelen, nos-
teenigefchuldenin te manen. Danoch! het heeft gewis wat in, en het
ziet erbijfter bitter uit, alsballing, met een vrouw en een klein kind, inde
narenagtwegtevlugten,enzondertijdeIij

omtefuldcelen, MaarmooghjkdathetofFergoud vandeOofterlingen,een
beknopte reisvragt, en een grote verligting van armoede , doorhetgodliik
voorbeftel, toenregttepasquam. Menkan niet zeggen hoejofeph in den
donkerdereisnam, doghet iswel zékerte voet, en dat hij Maria niet als
zijne vrouw, maar als de moeder van zijnen Heere aanmerkte en agte, en
daaromzelfshet Kinddroeg,Datalledingen draagt door hetwoordvan zij-
ne kragt, en waar door hij een man was gemaakt. Van énig voorval, ofde
nette tijd van verblijfin Egypte , vindraen niet aangetekent : hij was daar in

^ eeii
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een duifter land, alwaar het Kindjejefus, een blind volk, door de tegen-

woordigheid van zijn ligt , volgens het getuigenis van Simeon , begoft te

heiligen, tot de dood van Herodes [die na weinig' maanden fturf, ofvan

de kortfe , of aan bofe fchurft , ofdoor een verrotting aan het gemagt, ofeen

vervloekte ftank , enftrafFe van zijn' verwate fchelmftukken leed] op dat

zoude worden vervult het woord van den Heere , doorden Propheet, zeg-

gende ; Ik hebbe mijn Zoon uit Egypte geroepen. De Evangelift gebruikt

de fpreekwijze van Vervulling ., en fchikt de voorzegging naar de uidomft,

dewijl de zaken niet zijn om de voorzeggingen, maer de voorzeggingen

zijn geweeftom de toekomende dingen. God hadde voorzegt , om dat Hij

hadde vaftgeftelt te doen ; en Hij doet , om dat Hij hadde voorzegt, op dat

Hij waaragtig zij. Het verhaal van de verloflïnge van Ifraël uit Egypte, was

een beginlèl van groter vrijheid , door Ghriftus te verkrijgen. De voorzeg-

ging van Hofea is voorbeeldelijk, cn bevat een dubbele vervulling , éne

letterlijke in het voorbeeld in Ifraël , en éneandere verborge in het nabeeld

in Ghriftus ; en wel beide uit den zinnewil van den Heiligen Geeft , Die de
voorgaande weldaad verhaalt, ende detoekomende belooft. Het volk Fraël,

van God boven allevolken der aarde bemint, droeg het beeld van Ghriftus,

wantMofe zeide tot Pharao ; De Heere zegt , Mijn Zoon , mijn eerftge-

boren is Ifraël. De HeereGod heeftgewilt, dat véleomftandigheden van

het Oude Verbond met de hoedanigheden van Ghriftus zouden overeen-

komen, gelijk blijkt in Melchizedek, in hetPaafchlam, enindekopere
Slang.DeGodfpraak dan behelft,gelijkdeHeere zijn volk uit Egypten heeft

geroepen, alzo zal HijzijnZoonJefus uit Egypte roepen: want één en het

zelve werkwoord word, in het Hebreeuwfch,in devoorleden en in de toe-

komenden tijd zeer dikwijl gebruikt: en als deEvangeliften ofApoftelen uit

het Oude Teftament plaatfen bijbrengen , verftrekken die onfaalbare ver-

klaringen envolkome uitleggingen voor alle gelovige,die in den geeft lefen.

HET
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HET X. TAFEREEL

Ierword de gordijn van een treurtoneel
, vol van neêr-

flag bloed en tranen
, opgefchoven , alwaar de verwoe-

de wreedheid hare moord-rol fpeelt. Maar in de fchrik
vande jjllijkheid, is een inwendige trooft; wamde
Mannelijke Zoon, die alle de Heidenen met zijnen
ijleren fcepter zoude regeren , en als pottebakkers va-
ten te pletter klinken, en opWien het alleen wasoe-

• 1, j u j T^^r?^ ^"^'^^"'^''^"'^^"^"oswigtontrukt.Men
ziethoe de hand van de godlijke voorzienigheid hadde voorgekomen dat
het Herodes met was ingevallen

, aan de Wijfen iemand mede te geven
omhetKmdjeJefusopte zoeken; want deHeere vernietigt decrldaeten
vandeergUftigen ,enHijbelagt en befpot den raad der godlofen"Zonder
twijfel wierd Herodes, na het vertrek van de Wijfen, van vrees en halve
hoop bereden

,
en fpookte

, en rinlddnkte door aUe de zalen van zi jn paleis*
als een Ichuimbekkend bolch-zwijn , dat met knorren tieren en gillen het
gantfche woud van doodfchrik ovef eind zet. En wanneer hij ftaat maakte
dat de Wijfen ruim weerom konden wezen , en daar niet waren , toen zaa
ofoordeelde hij naar zijne gedagten , dat hij van hun was uitgeftreken- maar
zulx volgt met, om dat hunne belofte niet klaar blijkt , en ook hadde het
verbod Gods hen verhindert. En de helhond , die niet ontzag den hemel
aan te blaffen, en hetWigtjeJefus met geweld wilde verbijten, beftorf
van boosheid omhethoofdzowitgelijk een doek, en zwol in énen ogen-
blik van dolle gramfchap in zijn troni zo rood als vuur , en zendende éniae
foldaten

,
oftrauwanten , ofbeulen , ofhapfchaars , zonder fchijn van éntg

regt, ofeenvierfchaartefpannen, heeft alle de mannelijke kinderen van
twe jaren ende daaronder , naar den tijd , te rekenen van het opgaan van
de Star, die hij van de Wijfen had vernomen , te Bethlehem-, ende
in alle hare landpalen omgebrogt. Bethlehem, dat Broodhuis, om hard
graanrijkheid véle eeuwen vermaard , alwaar het geeftelijke brood van het
eeuwige leven nederquam, word een vleefch-hal , eenllagthuis, en een
moordbankvan onnofele kinderen , enfmelt in tranen, endrijftin bloed;
Help God! wat was 't een dagvanrouw en van beklag! toende wrede moor-
denaars , metden bloten dolk en het moordmes in de vuift , als een jagt van
dolle honden , in de weerlofe huifen quamen inhollen , en op de onnofel-
heid al brullende aanvielen. Daar gaat het woeden aan : Hier word een
kind van 's moeders borft gerukt, en de dolk in het hart gedreven. Een ander
word fchielijkde ftrot gevaagt. Daar word een zoontje op de fchoot van de
moeder dood-gefteken. Ginder word de moeder hare lieve vrugt ontwel-
digt, enmet éne veeg afgemaakt. Daar gutft de rokende melk met het reu-
telende bloed uit de gapendewond van een zieltogend wigt. Op een ande-
re plaats vliegt de tafende moeder den moordenaar in hetgezigt, terwijl hij
heur kind den buik oprijt, dat het ingewand op hare voeten ftort; Ineen
hoek van den haard word een jongetje , onder het bakeren , het /panelbe-

^ * nen
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nenvanonderen op meteen dagge benomen. En de moeder die hare ftrot

voor haar fuigeling aan den beul toereikt ,
bezwijkt op haar doorltoten kind,

en fterft eer datze fterft De moord gaat weiden , en is overal bij de onfchul-

diee eerftelingen , dieom den naam van Jefus lijden. Het geluid van den

wédom, het jammer, hetgefchrei, en het nare misbaar, van all' de be-

droefde moeders , met handewringen , voor de blote borlt te llaan,het aan-

zigtopte krabbelen, het hair uit te trekken, en de kleren te fcheuren,

klinkt op tot aan den hemel , tot voor den troon Gods. En toen wierd de

voorzegging vanJeremia vervult ; Een ftem is in Rama gehoort
, geklaag

,

en geween , en veel gekarm : Rachel beweende hare landeren
,
en wilde

niet vertroóft wezen , om dat zij niet zijn. Rama was een ftad in de ftam

Benjamin, en die en Juda maakten één lighaam uit, en het géne aan

de éne gefchiede ,
overquam de andere. De fchone Rachel

,
te Bethle-

hem begraven, die met de grootfte fmart baarde , en waar in deteder-

fte kinderliefde uitftak, verbeelde de trooftelofe Bethlehemitifche moe-

ders, die van hare kinderen voor eeuwig berooft, de droefheid niet kon-

nen overkomen , nogte den neêrflag van haar afwezend kroos en bloed

en hoop verkroppen. Die gruwel der verwoefting , te vergeefs aange-

regt, om het hart van den Zoon Gods te grieven, brandmerkte Herodes

met den naam van kindermoordenaar, en twede Pharao , die grote Nijl-

krokodil.Maar kort daarna vcrlofteGod zijn volk van dat aartsgedrogt , ver-

vloekt daar hij ftonk, en gefpogen inhetgezigt: en wie weet het regt hoe

hij aan zijn dood zij gekomen ? ofhij niet als een andere Antiochus Epipha-

nes , meteen onzigtbare plaag pijnlijk geflagen , verwrongen aan de leden

,

onder het uitkruipen van wormen,bij een onverdragelijke ftank,aan ftuklien

en brokken vallende, zijne godlofe ziele hebbe uitgebraakt. De godlijke ftraf

koomt langkzaam , en gelijk met woUe voeten, maar treft op het einde gewis

en fel met klem van gewigt, wanneer de aloverwinnende Leeuw uit de

Ham van Juda, de wortel Davids, ter wrake aan komt brullen.

HET
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HET XI TAFEREEL
Oewelde Zon der geregtigheid , het affchijnfel van
Gods heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld van des
Vaders zelfftandigheid , met de wolk van menfchelijk-

heid was bewimpelt , en na de dageraat boven den zigt-

ëinder der wereld nog niet hoog opgegaan, nogtans

konde dat grote ligt zo verborgen niet blijven, ofhet

wilde énige ftralen van hare Godlijkheid uitfchieten.

Tot dien einde groeide hetKindJefusop, en wierd

van den Geeft gefterkt , en met wijsheid vervult , en Gods genade was op
Hem ; op dat de zaak niet te wonderhjk voor den tijd zoude verfchijnen. En
zijne ouders reisden jaarlijx naarjerufalem op het Paafchfeeft , dat was in de
maand Abib, ten tijde van deongezuurde broden , waar aan , gelijk nog aan
twe andere Feeften , alle mannen Ifraëls wettelijk waren verpligc , maar de
vrouwen niet

;
dog de godvrefendegingen vrijwillig eenmaal in het jaar op.

Het géne hier word verhaalt , niet om dat Jofeph op de andere feeftdagen

verzuimde te komen, maarom dat het volgende gebeurde, te weten, dat

Jefustwalefjaren oud zijnde, zigtot zijn grootdadig werk begofttefchik-

ken , en een proefftukvan zijne hemelfche afkomft te geven , tot een beto-

ninge , dat de eeuwige Godheid in de jongemenfcheid woonde. Als zij nu
de zeven dagen van de hoogtijd , niet uit kragt van énig gebod , maar uit

godsdienftigheid , hadden voleindigt , ende wederkeerden , bleefhetKind

Jefus teJerufalem , endeJofeph ende zijne moeder wifte het niet. Het géne

mooglijk bijquam , om dat mannen en vrouwen elk bijfonder gingen , en in

één verblijfplaats bij eikanderen quamen ; en alzo kondejofeph denken dat

Hij bij Maria , en Maria dat Hij bijjofeph was : want meinende dat Hij in

hetgezelfchap was , hebben zij Hem waarfchijnlijk des avonds eerft gemift,

en zijn één dag-reife gekomen , en zogtenHem onder de bloedvrienden en

onder de bekende. Ende Hem niet vindende, keerden zij wederom naar

Jerufalem, zoekende Hem, als vrefendedat Hij , gelijk andere kinderen

wel gebeurt , van de heirbaan mogte afgeraakt wezen. Want fchoon zij wif-

ten dat Hij was God, nogtans haddeHijzig als een ander kind gehouden

,

niet uit noodzaaklijkheid ofzwakheid , maar gewillig , op dat Hij de broe-

deren in alles gelijk zij, uitgenomen de zonde. Ende na drie dagen [zij had-

den één dag gereift , op den anderen de zelve weg afgelegt , en op den der-

den den gezogten gevonden] vonden zijHem in den tempel ,zittende in het

midden der Léraren , horende hen , ende ondervragende hen. Het was in

één van de drie vergaderplaatfen van de Godgewijde Kerk , alwaar dat lief-

talige fchone KindJefus , de fchoonfte van de kinderen der menfchen, op

wiens lippen de genade is uitgeftort , en van God in eeuwigheid gezégent,

zig het zien en horen ;
zekerlijk binnen bij de Joodfche Leermeefters ge-

raakt , door de bevalligheid van zijne bekorelijke gedaante , en voornament-

lijk door den rijkdom van zijn verftand in verheve voorftellingen. De deugd

uitfchoonheidftralende heeft altijt voordeel. Het jonge Kind hoorde als

G een
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eenaandastigeleerling.envraagdeakeengeleerdn^ft^ukhetg^^^^^^^^

r ofSdeWet,o!vandePropheten,wegensretwattw

SWaanhong. Hij dwong hen heimelijk tot opmerlang ,
enbondhunne

T itn^« 7iineaezé2ende lippen. Wantzi) konden hunne ogenmet op

SSSvfr^^^^^^^^^^^^^ dcx. onwet^ndhadenhardnek-

kiSn^begrijpen, dat Goddiev^^^^^

Ztenhaddegifproken, nutot hen fprak door zijnen Zoon. Enalledie

Khoorden, zodeléraarsdie inhetgeftoeltezaten, als de toehoorders

d^erondomftonden, ontzettenzig, zij waren verwondert en verbaaft^^^^^^^

ziTnverftandenantwoorden. En geen wonder , want het was algodfpraak

XSalHetgehemekevandatKindfprakdewaarheidbedagtehjkuit.

Da«dewijshdd, en de plaats des verftands : en die daar hoorde en

vrSisde wijsheid Gods,inwelkeallefc^^^^

nSverborgeaDeverlegeoudersdenjongenLéraardergeregti^^^^^

Serk ziende, warenverrukt van verwondenng : en Maria zijne moe-

der, de grootfteen gezégende dogter van moeder Eva, zeidetotHem

^on.wathebtgijonszogedaan^Zieuwevaderendeikzogtenuangftval-

li^^S Hijzldetothen metwoorden van wederbenfping; Wat, waa^

om zogteijmijPwiftgij-Hedennietdatikmoetwezenrndie van mijnen Va-

der?
HetKind,deHeere,beantwoordedewoordenvanzijnernoedernet

terzake, fprekende niet van het doen, maar van de plaats en die was het

huisvan zijnen Vader:endezijverftondenderedemetdieHijtothenfprak.

De iongen Heiland wees als met den vingerop de voorzegging van Malea-

chi fnellijkzal de Heeretot zijnentempel komen. Hetgenedaar na dui-

delijker is begrepen, wanneer Hij openbaar in den tempel leerde, en

zijn Vaders huis van den drek der markdcrameren zuiverde; entoenver-

beelde , dat zijne toekomft als het vuir van een goud-fmid ,
en als de leep

vande vollers zoude wezen.

Xl 'lC . ch 31- 45-
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HET XII. TAFEREEL
Et wierd eens tijd , dat de ftaat vanJuda een ander aan-
.gezigtkreeg, en dat God zijn volk vertroofte; endat
I men fprak naar het hart vanJerufalem , tot vervulling
van hare ftrijd

,
en tot verzoening van hare ongeregtig-

heid De Zoon van Zacharias
, zig lang fchuil gehou-

den hebbende
, quam eindelijk te voorfchijn , als die

y 7"welkeJefaïahaddevoorzegt;Deftemdesroepen-

~r ~
'

'
denm de woeftijn

: Bereid den weg des Heeren, maakt
zijne padenregr. Joannes de Doper van God gezonden , en tot wien
het woord Gods m de woeftijn was gefchied om te preken en te do-pen

,
had een kémelshaire kleed aan , en een lêre gordelom de lenden en

zijn voedzel was fpnngkhanen en wildehonig; en zonder twijfel dronldaii
water uit de ftromendejordaan toe , als Elia voorheen uit de beek Crith, toeen voorbeeld van treurige boetvaardigheid-Enhijpredikteindebcrgagti-
ge onbebouwde woeftijn vanjudéa, alwaar hier en daar énige fteden , dor-pen

,
en gehugten waren

, zeggende; Bekeertu : want het Koningkri/k der
hemelenisnabij gekomen. Word weder wijs; koomt bij uw zinnen ver-
andert uw gemoed

; verbeteit uw leven ; verlaat de kindsheid ende leeft , en
treed op den weg van het verftand

; beklaagt ende veroordeelt uwe zonden

,

en be tratt en wreekt die door berouw en leetwezen in u zeiven. Want de
gelukkige ftaat van de Kerk onder den MelTias , door de Propheten vooir-
,zegt, is aanftaande. Op hetheiüge geklankvandengeftrengen en eerwaardi-
gen Boetgezant, quam een grote ménigte van menfchen uit Jerufalem, en
geheeljudéa

,
en uit het gantfche naburige land rondom denjordaah , naarhem toe

:
ende wierden van hem in dejordaan gedoopt [ingedompeltl be-

ijdende hunne zonden. Zij bekenden zig fchuldig voor God, en namen de
leer van het Evangehum met geloof en boetvaardigheid aan. DeWoeftij-
nier ziende véle Pharifeen enSadduceen [geveinlde, en verlooggenaars
vandeopftanding, twepeften in den godsdienft] tot zijnen doop komen,
zeide tot hen 5 gij adderen-gebroedzels , wie heeft u vooraf aangewefen van
den toekomenden toorn te vlugten.? ó Slangezaad , met erfhaat tegcnshet
>^aad van de vrouw ingenomen ! wat menfch heeft u (dieniemand boven u
zeiven agt, van welken gij raad tot zaligheid meint te konnen nemen) ge-
waarfchuwtvoor de gramfchap Gods, de eeuwige helfcheftraf, die u als
boven hethoofd hangt.' Gij komt alleen uit nieuwsgierigheid, om den nieu-
wen Naziréér te zien , en aan het volk uwe opgefmukte vroomheid te tonen,
^ulke veretterde hoofden hadden een Icherpe loog van noden. Derhalven
zeide de Godsheld ; Brengt vrugt voort , de bekéring waardig. Doet wer-
ken

, die tékenen van boetvaardigheid zijn , om Gods grimmigheid over u
arte wenden, Meint niet bij u zeiven te zeggen; Wij hebben Abraham tot
een vader

: want ik zeggeu , datGod vermag uit die fténen Abraham kinde-
ren verwekken. Het Zoonfchap is doorde belofte in het geloofgelegen. En

bijl legt ook airede aan de wortel der bomen. Alle boom dan , geen goede

G 3 vrugt
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vrugtdragende ,word uitgehouwen ,ende in het vuir geworpen.Het Woord

Gods, het Evangelium, enZijn oordeel, is daar,en voor de deur , en dreigt u

zonder vertoefden flag te geven ; en zal de onvrugtbare met takken en {lam-

men tot de wortel toe afkappen , en tijdelijk en eeuwig ftrafFen , indien gij u

niet bekeert. Ikdopeuwel met watertot bekéring: maar Die na ffiij komt is

fterkerdanik, Wiens fchoenen ik niet waardig ben te dragen, Die zal u met

denHeiligenGeeft ende met vuir dopen.Ik ben niet alleen maar tot dien ein-

de gezonden, dat ik u tot boetvaardigheid vermanej maar ook op dat ik u den

Meffias aantone : ende Hij , dieeven na mij zijne bediening zal aanvaarden,

is op den weg,en nabij, hebbende een ander en een groter vermogen dan ik,

want Hij is vol van de kragt Gods : en ik ben te gering, enveelteonbe-

quaam , en al te onwaardig , om Hem de flegtfte de minfte en de flaafagtig-

fte dienft te doen. Hij zal u [fommige vande uwen , de Apoftelen , de ge-

lovige] inwendig dopen met den Heiligen Geeft, en uitwendig met vuir,

des zelfs kentéken. Wiens wan in zijne hand , en de zal zijnen

dorfchvloer doorzuiveren , en zijne tarw in de fchuur vergaren , dog

het kafmet onuitbluflelijk vuir verbranden. De Heiland, de Gever van

den Heiligen Geeft isu verkondigt, nu is die Regter met zijn fcheituig

(het woord van het Evangelium en het uiterfte oordeel) gereed de kerk op

aarde wel te wannen , en zijne uitverkoren in het Koningkrijk der hemelen

te brengen ; ende godlofen , fchellen zonder pit , tot een brandftofvoor een

eeuwigen gloed te ftellen. De Doper hong de kroonop , en wees de roede

aan : en hij , die een koning in zijn fchild zou durven varen , fchroomde niet

defchijnheilige geveinfdheid met een heilige vrijmoedigheid onzagt op

haar feer te taften ; en verder , als de afgezonden Engel , een ijgelijk op zij-

ne vragen te beregten, en te Bethabara, en te Enon bij Salim , den weg
voor den Heere, den Meffias, te bereiden.

HET
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HET Xni TAFEREEL

El te regt heeft de Geeft op een verbloemde wijze uit-

geroepen ! Gaat uit gij dogteren van Zion, enaan"
fchouwt den koning Salomoj want het was een dag van
ftaatfi j en een feeft van inwijding , daarGod van God»
onder het opklinken van een hemelfch geluid wierd
gekroont. Gelijkde wéreldbouw in énen ogenblik niet

gefcliiede , maar bij trappen in drie paar dagen wierd
voltooit ; alzo had Jefiis naar het lighaam allengskens in

wijsheid , en in langte , en in aangenaamheid , bij God en menfchen toege-

nomen. En toen Hij, naar de wijze van de JoodfchePrietters, Léraarsen
Propheten, om met gezag te léren, het dartigïle jaar bereikte, entotzijne

heilige bediening volkomen was toebereid , quam die Opgang uit de hoog-
te, nederig , onverzelt, en onontboden , als een gemeen menfch nefFens an-

dere , te voorfchijn uitNazareth, vanGaliiéa, naar denJordaan, tot Joan-
nes , om van hem gedoopt te worden. Niet uit noodzakelijkheid , want Hij

had geen zonde ; maar op dat Hij de gelijkenis van den doop der bekéring

,

gelijkdie van het vleefch der zonde, zoude omtiingen. Die zaak quam den
Doper onverwagt, verwonderlijk, en onbegrijpelijk, van den énigften

Heilig, den Heilige der heiligen, den Koiiing der heiligen , voor. Ende
hij (door godlijke ingeving wetende dat hetjefus was, Dien hij te voren van
aanzien niet had gekent) weigerde Hem zeer (hij weerde Hem af, hij hielt

Hem tegen) zeggende uit eerbiedigheid met een verlegen gemoed ; Ik heb
nodig van u gedoopt te worden , ende komt gij tot mij ? Ik moetvan U met
deonzigtbaredoop, met den Heiligen Geeft, gedoopt worden; en komt
de Zon bij de kaars, en de Heere tot zijnen dienftknegt Jefus zeide tot hem;
Laat nu af, wantalzo betaamt ons alle geregrigheid te vervullen. Houd mij

met uwe rede nogte hand niet tegen ; iaat het terftond gefchieden dat ik wil;

ik ben van den hemel nog niet uitgeroepen ; het is een tijdige bediening; ik

moet ftrax verheerlijkt worden ; en volgens die wijze , gelijk de PrieTlers op
hunne inwijding door waflching , alle wetten regten en geboden opvolgen.

Toen lietjoannes van Hem af Endejefus wierd vanJoannes in denJordaan

gedoopt : ende terftond uit het water opklimmende , zag Hij de hemelen

geopent , en den Geeft gelijk een duif op Hem nederdalende. Ende een

ftem gefchiede uit de hemelen
;
Gij zijt mijn geliefden Zoon , in welken Ik

welbehagen hebbe. Zo rasJefusop hetdroge was , bad Hij , en moog-

lijk die woorden ; Vader verheerlijk uwen naam : endaar die groten Bid-

der klopte, wierd in minder dan in énen ogenblik opengedaan: want Hij

zag , door openbaring van de Godlijke Majefteit, de hem elen als gefcheurt

of geklooft , met een ware fcheiding van délen , gelijk de wolken berftcn

wanneer het blixemt; en alzo den hemel, voor den eerften Adam gellotcn,

voor den tweden Adam en voor alle die in Hem geloven , geopent. Ende
vervolgens den Geeft Gods , den Heiligen Geeft , in lighamelijke gedaante

gelijk een duifnederdalen , en op zig komen : te weten , volgens de gelijke-

H nis
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nis van hetlighaam en denederdalingvan een duif, bedenkelijkvan gedaan-

te als vuir, geen waar vuir, maar de geüjkenis van vuir ,
gelijk tongen als

vuirdaarnaopdeApoftelenzijngezien. Waar door deeigenfchappenvan

den Heiligen Geeft, in het werk der heiUgmaking, worden te kennen ge-

geven; enftilopzigt heeftopde duif, dienadezundvloedhettékenvande

vernieuwde wéreld met een olijfblad aanNoach brogt. Het fchijnt dat nie-

mand dat gezigt hebbe gezien danjoannes , dewijl geen Evangeüft daarvan

gewaagt ; want hijgetuigde daarna, Ik (ende niet wij) heb gezien denGeeft

uit den hemel gelijk een duif nederdalen, endeop Hem blijven. Hetgéne

isgefchied, omdatJoannes Jefus zoude kennen, en omdat Jefusm zijn

ampt zoudeworden ingewijd, enom dat de verborgentheid van de Godlijke

Drijheid, die in het begin van de fcheppingwas ontdekt, in het begin van

de nieuwe wéreld klaarder zoude worden geopenbaart. Endaaropwas'er

een geluid , tot verklaring van het kentéken, en dat wel vanGodden Vader,

dewijl niemand buiten HemJefus zijnen Zoon konde noemen. En tot wien

van de Engelen heeft Hij ooit gezegt, Gij zijt mijnZoon (nietaangenomen,

maar de eigen, devaneeuwigheid van mij geteelden) heden hebbe ik u ge-

genereert ? Endaarom zijt gij deKoning ,de Hogenpriefter , ende de Pro-

pheet, van mij voorhenen belooft, om mijn welbehagen te doen. OpU,

mijn üitverkoren,inWelke mijne ziele een welbehagen heeft, ruft deGeeft

des Heeren. En door Hem, Die mij alleen bijfonderlijk behaagt, en in wel-

ken mij niet mishaagt , maar aangenaam is als wat Hij uitvoert , ben ik met

zondaars verzoent en bevredigt. En Jefus wasvan Jefaia onderde orakelen

fprekende ingevoert ; De Geeft des Heeren Heeren isop mij , om datde

Heere mij heeft gezalft. En hetwas een koftelijker kroon, dan Ledjudaooit

op het hooft zette, wanneerGod de Vader den Zoon zijner liefde» eeren

heerlijkheid van de hoogweerdige heerlijkheid heeft toegébrogt , met

aanbeveling om Hem te horen.
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HETXIV. TAFEREEL
A datde Heerejefus Ghriftus zijn prcphetifch ampt op
.aarde, door een hemelfch wonderwerk

, zigtbaarliik
hadde aangevaart,was'er een ftorm deur te ftaan.en een
ftrijd vanoverwinning te ftrijden, diedekroonopde
inwijdmgemoefte zetten. DeGodheid wilde denien-
fcheid in deGodheid óp de proefftellen,op dat Hii(die
voorttrok in zijne grote kragt , om het welbehagen van
zijnGod met luft te doen) zeide, o Heere ! toetlt mijne

meren ende mijn hart. Om dan den ftrijd te ontginnen , wierd de Heere
Jefus, de Kampioen Gods, terftond van den Heiligen Geeft gedreven in
de woeftijn , om van den duivel verzogt te worden. Hij begat zicr van de
menfchen af, m een nare en ijflijke wildernis , daar het vreeflijke ongedierte
raaft

,
en brult

,
en huiltom roof, om zig met waken , vaften , bidden en ge-

duld, tot zijnen dienft aan te moedigen, en te wapenen. Het woord duivel
komtm zin overéén met Satan, tegenpartijder , de grote draak , de oude
flang

,
en de engel des afgronds ; die in het Hebreeuwfch Abaddon , in het

Grieklch Appollyon
, en in het Nederduitfch bederver word genbemt.

WanneerJefus
, door de Godheid onderfteunt , veertig etmaal hadde ge-

vaft, en de fchaduwe van Mofc en Elia vervult, tot een betoningedathet
Evangelium met de Weten de Propheten overeenquam,heeft Hij ten laat-
ften gehongert. Waar door het bleek, dat Hij een waaragtig menfch was, en,
door dezwakheid van het afgevafte lighaam , gelegentheid tot verzoekinge
gaf, en zijnen vijand als totden tweftrijd uitdaagde. Toen nam de verzoeker
zijnflag waar ,om Hem aan boord te klampen: ende totHem gekomen zijn-
de , zeide hij , Indien gij de Zoon Gods zijt , zeg dat deze (ténen broden
worden. MaarJefus velde dien aanval met énen flag neder; zeggende,daar is

gefchreven
, De menfch zal niet alleen bij brood levenjmaarlij alle woord

dat door den mond Gods uitgaat. Wanneer de verzoeker aldus was af

-

geflagen , wende hij het op een anderen boeg , ende nam Jefus mede
naar de heilige ftad , en ftelde Hem op de tinne des tempels , ende
zeide tot Hem , Indien gij de Zoon Gods zijt , worp u zeiven neder-
waart

; want daar is gefchreven , Hij zal zijne engelen wegens u bevélen,en-
de zij zullen u op de handen nemen , op dat gij uwen voet niet fomtijds aan
énen fteen ftote. Om dat de verzoeker door een Schriftuurplaats was over-
wonnen , brogt hij een Schriftuurplaats bij, en liet'erde woorden uit, in alle

uwe wegen, dat is, in uw beroep: en verdraaide de voorzienigheid en de
befchermingeGods, en demenfchelijkepligt, totrukkeloosheid , eigen
roem

, ijdele eer , en nodeloos gevaar. MaarJefus antwoorde, daar is beurt-
wifïeüjk gefchreven,Gij zult denHeere uwen God niet verzoeken.Toen die
verzoekinge ook was verijdelt, nam de duivel Hem wederom medeop énen
zeerhogen berg , entoondeHem alle koningkrijken der wéreld,ende hare
neerlijkheid,zeggende, ik zal u alledeze dingen geven , indien gij nederval-
lende mij zult aanbidden.DatrondomJerufalem bergen zijn,is bekent , maar

H wat
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wat dit voor een berg was, kan men niet weten : en geen berg is hoog genoeg

om de gantfche aarde te overzien ; en datmen zou meinen Rome, toen het

hoofd der wereld, een deel voor het geheel, te verdaan, is om de afgelegent-

heid niet begrijpelijk; en een kaart met een platten aardkloot ,ofgezigtkundi-

ge glafen ,quamen daar ook niet te pas.Het was een onbefchaamde ftoutheid

van den duivel , dat hij eer eifchte van den Heere, in wiens naam de knijën

der onderaardfche zelfs buigen; en dat hij, die niet konde geven, alles be-

loofde. Dog die ijdele voorworpen konden de zinnen van Jefus nietomzet-

ten : aan dien Heilig was niet te doen. Hij door het honen van zijnen Vader

geraakt , zeide als fcheldende met magt. Ga weg Satan ; want daar is gefchre-

ven , Gij zult den Heere uwenGod aanbidden , endeHem alleen dienen.

Toen droop de duivelin twijfel even wijs weg; want hij hadde door het ge-

matigde antwoord vanJefus niet konnen uitviflchen , of Hij de natuurlijke

ofaangenomeZoon van God was. Van die tijd af wasdcinwijdingevan

Jefus, den hemelfchén Propheet, volflagen; en Hij begoft , als de waaragrige

Léraar der geregtigheid , hethoofd op te fteken. Hij hadde hongeren dorft,

hitte van den dag , koude van de nagt , nare eenzaamheid , fchrik van dui-

fternis , buldering van weder , getier van wilde dieren , benaauwdheid van

lighaam en bittere ziel-angfl: , onder zijne zugtingen , en gebeden , en fme-

kingén , en tranen , en fterke roepingen , als een worm en geen man , op de
blote aarde uitgeftaan. Die verzoekinge van Jefus ftrekt tot vertrooftinge

voor alle gelovige , in alle verdrukkingen en benaauwdheden;dewijl Hij niet

om zijn eigen belang , maar hun ten goede , en tot een voorbeeld , het fpits

der verzoekingen heeft afgebeten : en dat Hij in alle dingen , gelijk zij , dog

zonder zonde is verzogt geweeft , en medelijden kan hebben met hunne
zwakheden, en hun te hulp komen : want hier toe is de Zoon Gods ge-

openbaart , op dat Hij de werken des duivels zoude verbreken.

HET
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HET XV. TAFEREEL
EHeereuweGod zal u een Propheet uit het midden
\^an uwe broederen verwekken , en dien zult gij horen;

had Mofe uit den mond van God aan Ifraël belooft , tot

een onderfcheid en tegenftelling van de donderende

Wet , die zo vreeflijk van Horeb afklonk > dat het hart

en de aarde beefde : en den aangcnamen tijd en dag def
zaligheid , wanneerJefus Chriftus , de Zoon Gods , de
Koning der propheten , de Fontein des heils , de gena-

de van het Evangelium met zijne gezegende lippen zoude verkondigen. Na
dat dan de HeereJefus , door een (tem uit de hemelen , als de geliefde Zoon
en 's Vaders welbehagen , in zijn prophetifch ampt , boven alle zijne mede-
genoten hoogftatelijk was ingewijd, en de ftorm van den verzoeker held-

haftig haddedeurgeftaan, begoft Hij te preken , en te zeggen; Bekeert u;

want het Koningkrijk der hemelen [de geopenbaarde en vernieuwde ftaat

van de Kerk , door de blijde boodfchap van het Nieuwe en bétereVerbond]

is nabij gekomen. Ende gantfch Galiléa omgaande , leerde Hij in dejood-

(che vergaderingen , en genas alle zieken en kranken , tot een wonder voor

al het volk; zodatzijn gerugtover geheel Syrië verfpreide , envélefcha-

ren van Galiléa , en Decapolis, enjerufalem enJudea , en van over denJor-
daan , Hem volgden. De HeereJefus toen het heir eens overziende , is ge-

klommen op een berg , ende als Hij nederzat , quamen zijne leerlingen naar

Hem toe. De naam en de gelegentheid van den berg word niet uitgedrukt i

mooglijkom bijgeloof in volgende tijden te verhoeden : dog hij wierd toen

tot een preekftoel , boven de naamhaftige bergen Ararat , Libanon , Carmel

en Balan , en boven den zegenberg Gerizim , door den Léraar der geregtig-

heid verheerlijkt. De Heiland nam die hoge plaats , op dat Hij bequame-

lijk mogte worden gehoort , en aanwees , dat zijne rede was verheven en

hemellch. Hij zat , het géne eigen is aan een meefter , als Léraar en Opper-

léraar van de opperfte wijsheid.De toehoorders waren niet alleen deTwalef

ofte deZeventig,die toen nog niet waren aangefteltjmaar de gantfche ménig-

te die zijneléring volgdejen zijne prediking had opzigt op alle die inHemge-

loven. Ende Jefus zijnen mond aldaar openende, met wakkerheid, voorbe-

dagtzaamheid en verheventheid van ftem, leerde de toegevloeide fcharen

met godlijke kortbondige zinfpreuken, die alle de verwonderde wijsheid van

Griekenlanden Latium ver overtreffen. Beginnende zijneonderwijfingmet

hetgéne waar in het oogmerk, en hettoppunt van het hoogfte goed, de zalig-

heid is gelegen, en welke deweg zij tot de zelve, in navolging van den godlij-

ken Harpenaar , wiens Boek aanvang neemt met zaligfpreking , zeggende

;

Zalig zijn de arme van geeft : want der zeiver is het koningkrijk der heme-

len. Zulke , die niet zo zeer uitwendig als inwendig arm zijn , verre van

alle hovaardij , en de geeftehjke armoede gevoelen , en beklagen , en hunne

gebreklijkheid en onbetaalbare fchuld aanGod bekennen, en in geen werk

voor Hem roemen , en hunne onwaardigheid met een gebroken geeft en

1 een
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een verflagen hart erkennen, enden Heere met vrefe dienen, en als arme

bedelaarsvoor de deurvanGods gedugte vierfchaar roepen,genade,genade,

genade ó Vader , en geen regt ! Dezen komt de rijkdom van het komngkrijk

der hemelen,hier in genadcen namaals in oneindige heerlijkheid, toe: het is

hun toegefchikt , en het zal hun worden gegeven , zij zijn verzekerd dat zij

het koningkrijk , het gelukkige eeuwige leven zullen ontfangen. Verder

fprakdeMond der waarheid; Zahg zijnde treurige: want zij zullen ver-

trooft worden. Zulice bedroefde van ziele, dievanquade menfchenteon-

regf worden geplaagt, en van de godlofen befpot , en om het koningkrijk der

hemelen verdrukt : ofmet ziekte en armoede , de twe bofe vijandinnen van

hetmenfchelijkgeflagt, zijnbezogt; en al die elende geduldig verdragen,

cn hunne zonden met berouw betreuren, en daarom met een droefheid

naarGod zijn aangedaan: zij zullen hier in de verdrukkitigcn roemen , en

hierna zal God alle tranen van hunne ógen afwiflchen. Toen zeide Jefus

voort ;
Zalig zijn de zagtmoedige : want zij zullen het aardrijk beërven.Zul-

ke , die nederig en geduldig over hunnen geeft heerfchen, en de gramfchap

meefter zijn; en op het minfte aangedane ongelijk niet opvliegen ; en de mif-

daden geerne vergeven ; en liever van hun regt afftappen , dan de zaakop

het ftrengfte vervolgen ; en gemaklijk van gemoed , op God vertrouwen; en

met een zagten en ftillen geeft,die koftelijk'is voor God, zijn vervult : zij heb-

ben de belofte en de wettige bezittinge van het tegenwoordige leven , en

verwagten de eeuwige erfFenis onder den naam van aarde , geen aardfch

Canaan.maarJerufalem dat boven is,de toekomende wereld, nieuwe heme-

len en een nieuwe aarde, in welke geregdgheid woont. Daar op vervolgde

de Heiland ; Zalig zijn de hongerige en dorftige naar degeregtigheid : want

zij zullen verzaad worden. Zulke , die hunne geeftelijke ongeregtigheid en

gebreklijkheid zijn bewuft,en de zelve vuirig begeren te ftillen en te leflchen

met de geregdgheid , de gehoorzaamheid, die de Heere God eifcht, en

hier alle deugden bevat , ende Hem is behaaglijk. De verlege verlangen

naar niet zo zeer , als dat zij het regtvecrdige mogen verkrijgen : en daarom

worden zij bij afgevafte en verfmagte vergeleken , welke met de begeerte

van hunne zielen reikhalfen, en door hetgeloofals van verlangen bezwijken

naar de geregtigheid , de Heere onfe Geregdgheid , die zij in dit leven be-

gonnen , en in het toekomende volmaakt zullen genieten : zij zullen geroe-

pen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams, en aan hun zal uitde

fontein van het water des levens worden gegeven om niet. De Zaligmaker

gingk voortzeggende; Zalig zijnde barmhertige: want hun zal barmher-

tigheidgcfchieden. Zulke , die medelijden hebbende , en inaalmoeftênte

geven imldadig, en in ongeUjk te vergeven genadig zijn,en zig overde elen-

dig ontfermen , bezitten een deugd , die naar deGodheid gelijkt : en die de

arme geeft leentGod, en zal geen gebrek hebben, maar gezégent zijn in

eeuwigheid . Wel dien man die zig ontfermt ende uitleent ! hij befchikt zij-

ne zaken met regt , hij zal in eeuwigheid niet wankelen ; want zekerlijk daar

is beloning , en de verwagringzal niet worden aégefneden. En die zijn hart

opent voor de hongerige , en de bedrukte zielen verzadigt , dien zal zijn lïg^

opgaan in de duiflsmis , en zijne donkerheid zal zijn als de middag j
wantde

barm-
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barmhanigheid zal roemen regens hetoordeel. In den zeiven adem zeidedeHeereJefus; Zalig z.p de reine van han: want zij zullen GodzLTlut
kedxekuifchvanl.ghaamengemoedzijn,enhunvatinheiügmak.ngb^^^^^

ten;engeenhartcneenharthebben.maardewaarheidmet\unhafS
ken, welkerstongyanhun hart niet verfchilt

: opregre van handelen wandel
verrevangeveinftheid en bedrigerijën

, haters van het quaad, Hefhebbers
vandedeugd,dietegensdeonreinegedagten,alstegenshetoudezuurdee«
zeggen

,
henen uit^ en alzo niet alleen de quade daden, maar de bofe begeer-

h,kheden,diekn,gtegensdengeeftvoeren,overwinnen:enaanzodanLis
God goed, en die zuivere zullen de wonderen van zijne Wet, de genade van
hetEvangelium,endewerkingvanden Heiligen Geeft, in eengeeftelijk
gezigt

,
de kennis Gods^befpiegelen

, en het aangezigt des Heeren, het bee ddes onzienhjken Gods, ,n geregtigheid aanfchouwen. Hierbij voedde deZoon Gods; Zalig zi)n de vreedzame:want zij zullen zonen (kinderen)Gods
worden genoemt. Zulke, die de vrede van hetgemoed, de vrede met de
vromcn,endevredemetGod,diealleverftandt?bovengaat,beminnenei;
daarom vredemakerszijn van oneensgezinde, en zelfs beledigtzijndc vréde
maken, en andere metGod tragten te bevredigen. Vol-op van hc.1 is hun inden Vredevorft befchoren

; en dewijl zij als regte kinderen naar hunnen
der,denGodvanvrede,aartden. zullen zij ook erfgenamen van oneindige
vredeen eeuwige heerhjkheid worden. En eindelijk zeide de Heili<Trte
Leraar; Zalig zipdieom de geregtigheid worden vervolgt : wantder zefvei-
ishetkoningkrijk der hemelen. Zulke die om de gehoorzaamheid van de
godhjke geboden [die den godbfen onverdragelijk in hetoogfteektl met
woorden en daden worden verdrukt

, gelaftert, befchuldigt
, geplaac^t , mif-

handelt en verdreven. De voorgaande trappen tot zaligheid beftonden in
doen, maar deze laatfte in lijden ; en aan die lijders , als ftrijders , word het
koningkrijk

,
voor het welke zij ftrijden , belooft. Het Koninkrijk der heme-

len betekent veelinde Schrift, dog fchijnthiereigendijkft betrekkelijk op
den allerzahgften ftaat na de opftanding , wanneer God zal zijn alles in allen.
Die vervolgde dan , in hope zalig , zullen een gantfch zeer uitnemend ecu-
wig gewigt van heerlijkheid genieten.En tot een (lot hongde HeereChriftus
deze zaligfpreking daar nog aan , om zijne Mondboden tegens de woede van
alle vijanden te harrenaiïen en aan te moedigeniZalig zijt gij als de menfchen
(de bofe de godlofe) u fmaden [lafteren en fchelden] en vervolgen , en lie-
gende alle quaad tegen u ter oorzake van mij (om mijnen naam) fpreken.
Weeft blijde ende verheugt, dewijluw loon is groot in de hemelen: want
alzo hebben zij die Propheten voor u vervolgt. Niet dat zij God zouden ver-
pligten

, als ofHij hun iet fchuldig ware : maar datGod zelfzig verbond , en
nun zijne beloften wilde geftant doen; met een bewijs, dat zijne oude dienft-
knegten diergelijk een lot hebben uitgeftaan, en véle geen droge dood zijn
geftorven. In alle die zaligfprekingen zijn de beloften van het tegenwoordi-
ge en van het toekomende leven. Zij zijn opgepropt van de rijke en opperfte
Wijsheid Gods : en zij zijn een toetsfteen om te beproeven , wie uitGod zij

geboren.Zij zijn aan-één- gefchakelde deugden, die een énen menfche Gods
Uitmaken

; en zijn alle te gelijk verknogte beloningen , aan een ijgelijk te ge-

I ^ ven^
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, .^^n mner ammerken , dat zodanige worden zalig geftelt
,
die

ven.
WaatinmenmoetaanmerKen,

6^^^^ barmhertige , reine

berralSi vanalle zijden konde gezien endegehoort worden ,
met

S'n^Sdoordringend4idvan
londrGods,alsMdevoorhenentot gantrchifraéh toen hijdeWether-

LÏÏe TaHi leerdealsmagthebbende,ennie^^^^^^^^^^

v?J PPn menfch alzo^efproken , dewi 1 Hi) den Geeft zonder maat

Se Cchwiindeeerftewéreld een preker der gere|igheid. Jonaeen

boetaezam^
TudSanJerufalem:dogalledienftknegten.

HierfprakdeHeerevanhet

h4,deZningvanzijneKerk,deZondergeregti^^^^^^

gSeftonderzijnevleugelen; op datalleuwekmderen, olfrael
!
vanden

Heerfmogtenzingeleert-EnHijfpreektnoghedendoordeweerU^^^^^^^

"bW^rdenGeeizototJodenalstotHeW^^^^^
ïdengantfchenaardbodeiwordengenoemt. Gelukkig z^n de ogen die

SeSbengezien,endeórendieHemhebbengehoort!M^^^

zij , dieHem niet hebben gezien , ende in Hem geloven

HET
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HET XVI. TAFEREEL
49

I

Et huwlyk is, naar de taal van Paulus, heilig, cnvan
(jod zeiven in den ftaat der rechtheid tot vermeerde
ring van 't menfcWyk geHacht ingefteld. Het maakt
een van de voornaamfte levensgevallen

, en hemel of
hel op aarde uit. Dierhalven werd het van ouds her
onder aUe zedigfte volkeren met veelc plechtigheid
befloten, en met vreugdemaaltyden

, en allerhande

, , ,
.
bewyzen van blydfchap en genoegen geviert. De

bruiloftzaalen wefden met welriekende geurolien befpil-ngr de vloer-
grond met Heflyke bloemen beftroit , defpysop 'tcierlykaen fmaaklyl ft
toegericht

,
en de wyn tot verheuging overvloedig toegcichonkcn.' Zeven

dagen lang duurde het bruiloftsfeeft by deJooden , en vrienden en bloed-
verwanten werden daar toe vroegt>'dig uitgenodigt, om getuigenvan't
huwlyk voltrekken te zyn

, en deel aan de bruiloftsvreugd te hebben Men
roemde de fchoonheid der Bruid met heuglyke gezangen • men zag de zaal
door toorsHchtbeftraalt,men juichde,men reidde,men leiddede Bruid met
ongemeene tekenen van vrolykheid uit haar Vaders huis,men tooide gerft
en andere granen tot voorlpel van vermenigvuldiging

, en ieder der geno
digden was cierlyk gekleed, en bragteeniggefchenk, ofwerd van den Brui-
degom begiftigt

,
gelyk ook de Bruid haare fpeelgenooten bruiloftsklcede-

ren en praal cieraaden toezond, alszydemagthad. De maaltyd werd be-
ffiert door een Ipys-en drankbezorger, die gedurende dezevenfeeft-en
bruiloftdagen den huwlykszegen , en andere zegeningen uitfpiak, voor-
dronk, en de gantfche menigte der gaften als maat ftelde. Al vroeg inden
aanvang van 's Heilandsamptbediening was 'er iemantzyner vrienden in
den echt getreden

,
en hy daar ter Bruiloft genoodigd. Ditgefchieddete

Kana,in Galileen,niet verre gelegen, zo fommigen willen, van Nazareth in
den ftamme van Zabulon ,niet van Azer,daar ook een Kana lag.Deeze Brui-
loft werd gehouden op den derden dag na datj. C. vanjohannes gedoopt y
en naar de ftad Nazareth wedergekeerd was,met eenige aanhanglingen,die
hem op de getuigenis vanjohannes volgden. Hoewel anderen uit die dag-
bepaling belluiten , dat de Bruid eene jonge dochter was , om dat dejood-
fche Trouwheeren op den vierden dag zaten, en de bruiloftbereidlèlcn
dne dagen duurden. Anderen vatten 't nog anders. Maaroljohannesde H.
Apoftel en Evangelift de Bruidegom was , is onzeker, meer fchyn heeft het
datJozef , de plichtvader des Heilands, hier niet vermeld word , om dat liy

,

gedurende hunne inwoninge te Nazareth, geftorven was. Groot hoewel
nietonmaatig moet de bruiloftvreugd zyn geweeftalsuithetopdifchen,
aanbrengen

, en werkzaamheid der feeftbedienaafs in het Tafereel te zien
is. Maar wat voorraad en overvloed hier van alles ware, de wyn begon t'

ontbreken: diesMaria, die wel ligt eenig bedel uit kracht van namaagfchap,
indeezen maaltyd had, haaien zoon dit te kennen gaf^ zeggende, hebben

N geen
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veen wy« Als of zy hem verzocht door een wonderdaad dit gebrek te ver-

vullen Maar JESUS , die tot hooger dingen was uitgezonden
, toonde

datzvnbeftemdetyd ,om wonderen tedoen , die zynehemeUeer bekrach-

tieenzouden,nog niet geboren was. Op het aanhouden van zyne Moeder

beveelt hy de tafeldienaars zes grootc watervaten ,
die volgens de gewoonte

der Tooden in de bruiloftzaalÜonden, om hunne handen en bekers te rei-

nisen , met water opte vuUen. Die vaten waren groot ,
en bevatte ieder wel

drie of vier emmeren nat. De dienflknechten doen 'tgeen bevolen was

,

gieten water in de vaten, en datveranderd in zeer goeden wyn, door 's Hei-

Lds wonderkracht. De fecltbezorgcr Ichept , en proeft
,
en ftaat verrukt,

en zegt tot den Bruidegom : ieder %et eerftgoeden wyn op ,
en als men welge-

dronken heeft , den minderen , maar gj hek dengoeden wyn tot nu toe bewaart,

Dubbelheerlyk was dit wonderwerk , om den overvloed en goedheid van

den wyn ; en 't begin der wonderdaaden vanj. C. waar door hy niet duif-

ter te kennen gaf, dat hy de waare Bruidegom zyner kerke is; en zyne

Bruid alle geeftlyke zegeningen en vreugd in overvloed verlenen zal.
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HET XVII TAFEREEL
A de heilryke overwinninge des Satans , en 't groot be-
wys van u onderlu-acht door de waten^erandering

,

aanvaardJ. C. opentlyk zynvolheerlykProfeetampt,

om de Jooden , die van Aiozes en 't geloofder voor-
vaderen waren atgevvceken , weder te brengen tot de

^

verworpen heilgronden ; en zyn hemelfchKoninkryk

li
onder de Heidenen zelve op te regten; Maar nadien

'
hyteNizareth, daar hy lang opgevoed was, weinig

ofgeen vnichtdeed, en gedurig gevaar liep , ookgehoorthadde, datjo-

hannes zyn volyverige voorloper door Herodes Antipas inden kerker ge-
worpen was , verliet hy Nazareth , en begafzich naar Kapernaum , cene
vermaarde ftad aan de Galileefche zee , of 't meir van Tiberias , opde gren-
zen van Zabulon en Neftalim. Daar hy ook namaals ging wonen, om He-
rodes beter te konnenontwyken, en de leerlingen van lohannes, diever-
ftroid en verbaafd waren door t' nootlot hunner leermeefter

, by een te ver-

gaderen, en tot zich te brengen. Op zekeren tyd wandeldehy langs den
oever der Galileefche zee, die zeer vilchryk was, en daarom altyd vi/ldiers

en viflchersfchepcn zag af-en aan-varen,om met hunne vangfl het omleg-
gend land te verkwikicen , en winfl te doen. Hier werd de Heiland gevolge

van eenen grooten toevloed van leergierigen , die zyne heillelïèn begeerig

waren te horen, en het gedrang was zo fterk , datlESUS geraden voiid eea
viflchers fcheepken te gebruiken niet alleen om de menigte wat te ontwy-
ken,maarook om van de hoogte beter gehoort te worden ,want hy vond een
fchip waar uit de vilïchers aan land gegaan , en bezig waren met hunne net-

ten at te fpoelen. Hier zat hy als de opperleermeefter der gerechtigheid ne-

der, en beval Petrus(want het was zyn fchip) watvan den oever afte (leken,

op dat zyne ftem tot de menigte mogt doorkUnken , en zyne hemelleer van
allen gehooit worden, wie zal de genade,dievan zyne lippen afvloeide.naar

waarde begrypen/wie de kracht zyner leerrede konnen atmalen.'maar zyne

woorden zyn nietgeeindigdjofhy bekrachtigt die meteen heerlykwonder-

werk.Petrus krygt bevel dieper in zee te fteken,en zyn net uit te werpen, en
fchoon hy met zyne medevillchers , den gantfchen nacht nietsgevangen

hadde , begrypt hy echter in dit gebod iets meer dan menfchelyk , en zegt:

den gantfchen nacht hebben wygevifcht , en nietsgevangen , doch op uw ujoorl

tal ik't net uitwerpen. Zo gezegt, zo gedaan, aanftonds bcfluiten zy een over-

groote menigte vidchen, zodathetnetbegontefcheuren, en zy genood-'

zaakt wierden hunne medemakkers , die in een ander fcheepken waren , tot

hulp te roepen , zynde de vangd zo gezegend, dat zy beide fchepcn tot zin-

kens toe vollaadden.Te doorzichtig wasPetrus,en te bedreven indeviflche-
ry, om in die fchielyke verandering niet te zien, dat zo groote zegen niet

van de viïïchrykheid der zee , maar van 't grootmagtig beltier des Heilands

voortkwam, dies valt hy demoedigen verbaafd I. C. te voet , en zegt: Heerey

N % ga<*
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gaa uit van my , want ik hen eefi z^ondig menfch ; zulke WOOrden Ontperfl; hem

bcfefvan 's Heilands wonderkraclit.Iakobus en lohannes waren met hun-

nen ouden Vader Zebedeus, demedevillchers, en aanfchouwers deezer

wonderdaad , en kregen nevens Petrus en Andreas , zynen broeder,deezen

trooft: i-rff/ maar zyt goedsmoeds, ilchebbe dit wonder gewrocht,

nietom u afte fchriklcen , maar uit te lokken, en tot mynen heildienft over te

brengen. Bid niet, dat ik van uga , maar gy by my blyven moogt. Want van

nu voortaan z^ult gy menfchen vangen , en uit de woefte zee der weereld tot

my brengen volgt my na , om de heilgeheimente leren , die gy anderen

prediken moet, en in de waarheid door myn werken en heiligen wandel be^

veftigt te worden. Kraclitigcr klonk die hemeltaal in 't hart , dan in 't oor.

Zy verlaten alles , fchepen , netten , ouden Vader, en hangenJESUS alleen

aan. Zo veelvermogen 's Heilands woorden, zo wyflyk roept en bereid hy
zyne kruisgezanten,eer hy die tot looden enHeidenen uitzend.Niet zonder

reden vinden eenigen in deeze wonderdaadige vifchvangft , een leven-

digen zin en voorbeeld van de prediking derEvangelyleer.De viflchers zyn

de H.Apoltelen en Leeraars, die zielen vangen. De netten en garens zyn

de hemelwaarheden , die vafl: in een gebreid zyn , en heerlyk t' zamen ge-

fchakeld. 'T fchip is Gods kerk. De vifTchen zyn de geroepen heiligen,

die van de weereld afgezonderd , enin Gods kerk overgebragt worden, zulk

een zegenryke vifchvangft beloofdeGoddoor zynen Profeet, als hy zei-

de : Ook -iiillen uw vijfchers fiaan van Engedi tot Emeglum toe , en daarmI
vifch zjyn ieder naar zjynen aart , Xeer menigvuldig. En wederom , Ik^l veele

vijfchers zoenden die X^len^fvijfchen.
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HET XVIil TAFEREEL
Et geenJezus al vroeg, en, maar twaalfJaaren oud, irt

den Tempel by deWet-en Schriftgeleerden betuigde,

dat hy in dendienfl; van zynen Vader en tot opbouw
van zynhuis moeft zyn,heeft hyden ganfchen tydt zyns

levens inzyne amptbedieningen bewaarheid , en werk-
heilig gemaakt. Met den aarivang zyner Prediking

fcheenen alle de Tempeldienften en Feefttyden ge-

eindigt , en hy der zeiver niet onderworpen : en ech-

ter heeft hy ze willen bywonen , en meer dan een Paafchfecfl: vie-

ren; op dat men hem niet zoude verwyten, dat hy gekomen vv;isomde

Wet te verniedgen , en nietom die te vervullen. Zo trekt hy van Kaper-

naum , daar hy eenige dagen gebleven was , met zyne Moeder , Bloed-

verwanten , en Difcipelen , marjeruz^alem op het Paafclifeeft , een der

drie hoogeFeeften, als geheel Ifraël van alle de landftreeken vanKanaan>

teJeruzalem , en in den Tempel verfchynen moeft , óm Gód te verheèr-

lyken , en zyne bewezen weldaaden te roemen. Die heilige Paafchplech-

tigheden wiljefus niet verwaarlozen , maar komt , onder alle andere Feeft-

vierders in den Tempel. Hier ziet hy in hetVoorhofeèn onverdraaglyk

misbruik van Gods huis, en èene Marktin den Tempel : want alle de Feeft-

vierders , die of hunne geloften , of FeeftofFers betalen en bpofferen

moeften , en daar toe de vereifchte Offerdieren niet konden mede voeren

van de verr-af-gelegene plaatfen , waren gewoon dezelve in 't Voorhofder

Heidenen , dat mede tot den Tempel behoorde , fchoon zo heilig niet ah

de verdere Tempelvertrekken gerekend , voor geld te kopen. Hierby

kwamen veelen , die denjaarlykfchen halven Sikkel verfchuldigd waren

tot verloffing hunner zielen , en onderhoud des Tempels , en dan be-

taalden , ook den prys van denden , eerfteUngen , en andere gaaven. Het

daaglyks Offer verdichte 's morgens en 's avonds een Lam , en 't Pa-

fcha nogmeer;behalvende Slachtoffers waar mede zy gedurende zeven

dagen van 't Feefl: zich vervrolyken moeften. Ook hadden de Vrouwen

van geringen ftaat in fommige voorvallen Duiven ot Tortelduiven van noo-

den,om op te offeren. Hier van daan zag 1. C. in den Tempel O/en , Schaa-

pen , Duiven , Geldwiffelaars , wantde halve Sikkels mogten in geen andere

munt betaalt worden, dan in halve Sikkels, daar de Wiftèlaars opgeld van

namen , en winft mede deeden. Jcz^hs dit fchandelyk misdryf ziende

ontfteekt in y\^er vöor Gods huis , en knoopt een geellèlzweep van de

touwen , daar de Schaapen , Oflèn , en andere dieren mede waren gebon-

den geweeft , en dryft alle die Geldwiftelaars , en Verkopers uit het

Voorhof. De Wifl^eltafels werpt hy onder den voet , en ftort de pennin-

genop den Tempelvloer. De Offen en Schaapen jaagt hy uit het Voor-

hof. De Duivenverkopers dwingt hy de Korven op te nemen , en zich

weg te maken. Dus vertoont het Konfttafereel hier alles in deuiterfte

O ver-
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verilasendheid en wanorde. De loeiende Offeros rukt den Verkoper het

touw uit de hand , en ftoot al die hem wederhouden wil ,
om verre. De

verbaasde Schaapen lopen en fpringen door het Voorhof, en floten alles

onder den voet. De Duiven-en Tonelduivenhandelaar vUed, en vliegt

met verbaasde fchreden weg. DeGeldwifïelaars laten tafels , zakken , pen-

ningen in den loop.en zien naar eene veüige fchuilplaats , ot vallen niet de

Geldbeurs inde hand achter over door't gedrang vanVeeenMenfchen.

In 't midden ftaatlefus, en zweept die fchenders met eenen heiligen yver

ten Voorhof uit, met dit rechtvaerdig verwyt: Maakt van het hms mym

Faders geen Koophuis. Zo onverfchrokt handelt m 't midden zyner

vyanden , en niemant durfthem wederflaan. Vind lemant dit vremd
, die

vJeete, dat hy naar 't Joodfch Yverrecht handeld, dat ter navolgingvan

P;^/«f^nn zwang ging, en ieder wettigde zonder eenig rechtgeding , om

den misbruiker van Gods naam, eer, of dienft te ftraffen, zelfs metden

dood, als men in tegenwoordigheid van tien IfraëlitenGod ofTempel of

Dienft hoordeofzagontheihgenoflafteren.HierzynalledePaafchvierders

getuigen deezer Tempelfchennis. En zoudjefus niet yveren, daarvan hem

voortoeldwas: deyver van uw huts heeft my-verflonden? Ook worden deH.

Apoftelen deezer Godfpraak indachtig; enjezus geeftden onbefchaamden

Vragerenwat magt ofrecht hy had zulks te doen j en wat teken hy deedom

zyngezachte bewyzen geen ander antwoord , als :
Breekt deez^en Tempel

vanmyn Ucchaam , en tn drie dagen z.al ik dien weder oprekten.





I
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HET XIX TAFEREEL
Et zuiveren des Tempels, enuitzwependerfchande-
lyke Verkopers en Geldwiffèlaars , was liet ecnig werk
niet

, datj. C. op het hooge Feeft van Pafcha deed. De
overgroote menigte van Paafchvierdcrs zag over-
groote wonderen , en veelen kleefiJen hem aan. Niet
alleen het gemeeneVolk, maar ook Schrift-en Wet-
geleerden en Parizeen, en voornaame mannen, die

volgens het Profeetifch woord , den Mefas verwacht-
ten , en nu inJe^s zagen. Zelts Raadsheeren , en die op den Stoel van Mo-
zes zaten , vielen hem toe , om de genade , die van zyne vleklooze lippen af-

vloeide , te horen , en te genieten. Zo deed Nikodemus , een voortreflyk

man , en Lid van den Grooten Raad , ofhet Sanhedrim, die naar dcnjood-
fchen tongvalNakdimon geheten was.Gelyk meer andere naamen door eene
kleine Letterverwiflèhng van de eene in d'andere taal overgebragt wor-
den. Zeer ryk was deeze Raadsheer , en doorgeleerd in dejoodfche over-
leveringen, maar onbedreven indeheilgeheimen, gelyk de meeilejoo-
den van dien tyd. Nochtans was hy oprecht , en hcilzoekende , en die naar
betere fchatten jaggde , dan hy op aarde bezat. Deeze Godvruchtige ryke
man begeeft zich tot J.C. om uit den mond der waarheid de Hemellellén
te horen , en volzekere gronden van eeuwige zaligheid fe leggen : doch hy
komt by nacht uit vrees voor zyne Stam-en Staatgenooten , om met de
duidernilïè zyn groot voornemen te volbrengen, enniemantin'toogete
lopen. Zo word hy een Difcipel des nachts, fchoon hy een werk des hcht$

ondernam. Hy was een Parizeer, en van de befcheidenfte derjooden,
maar hadde 't tarizeeufch bygebof van eigene gerechtigheid atgelegt , en
Jezus tot zyn Opperieeraar verkoren. Met zulk een leergierig hart komt
hy tot den Heiland, hy treed met hem in heilige onderhandeling, eij

Ipreekt hem met diep ontzach , en deze woorden aan : Ral;h , wj weten dat

^ZJ^t eenl^eeraavvanGodgetgnden-) want r/iemant kan die tekenen doen, 4i(

gy doet ,'tenz^y God met hem z^y. Hy noemtJ.C Rabbi , dat een van de gropt-

ue eernaamen was , dien 'tjoodfche Volk zyne Leermeefteren gaf Hy er-

kent
, datJ. C. van God gezonden , en niet uit de Schooien der Parizeen of

Schrifocleerden voortgekomen was. Hy roemt de tekenen en wonderen
diej.C deed , en belyd, dat God methem zy , en in hem werke. En met
recht , want lefus was de Immanuel , ofmenfch-God: Jezus, die in zyn harte

lag , en zag wat zyne gedachten waren , antwoord hem eer hy vraagt. Ook
was dit volgens dejoodfche Leermeefters zelfs het eigen kenteken vanden

Meffias , dat hy de gedacliten der menfchen zoude kennen. Voorwaar, voor-

"Waar
, ZegtJ. C. 't en 4y iemant wederom geboren worde ,

hy kan het Koninkrjk

Gods niet z^ien. Nikodemus , die de zaligheid zocht , maar der zeiver rech-

ten weg nietkende, klinkt dit vremd in de ooren; hy hoort die taal, maar

Verftaatze niet. Hoe , zegt hy , kan een menfch geboren worden , nu oud
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^y„de^
Bekendengemeenwasechterbydejoodendatbefef, dat. alseen

Sentothetjoodk geloof, door Befnydenis, Doop ,
en Offmnde

Sn<^^ycianeenganVchanderennieuwm^^
SntTchapmeeriekenenmoea metVader .,

Moeder ,
Broeder noch

[emanUer Heidenen. Maar zelf die grondfteUing komtN.^.^.«.«.mette

binnen: dies hemjezus andermaal zegt: Foorv^aar, -voor^waar^ggeik.,

nietLaan Waar uit modemm konde afnemen , dat I. C. van eene Geeft-

Ivkeseboortefprak, waar door de menfch een kind Gods, enwaarlykeen

nieuw menfch word ,
alshyniet alleenin en door denWaterdoop, maar

ook doo^ den H. Geeft , en 't zaligend geloof zo word ingely t. Klaar-

der nog heldert l.C. die wonderfpreuk op, en voegt er by
:

hetgeenmt

rvleerchzehoren,s,dat,s'vlecfch, en vleefchlyk ,
enZOndlg, maarhetgeenun

denGetfigehorenu^datuGeeJl, en geeftelyk , en Uit God , enleefi inden

Geeft, en wandelt door den Geeft. Verbaafdwas over diheil-

crehcim ; weshalven I. C. hein verder onderricht , en de wonderkracht des

ll Geeftes aantoont, als hy zegt: r^rwo«ifr««ïf^ over myne woorden,

de -wtndblaafl eerwaards hy ivil.gy hooHigngelutd , maar weet met -vanwaar

hykomt, alXoiUeder, Me mt den Gee/lgeboren is. Maar dit begreep de Wet-

leeraar even zo weinig als het voorgaande , en zeide met dezelve vervrem-

dirige
• Hoe konnen die dtngengefchieden F ZO verbündéhem 'tjoodfch voor-

oordeel Weshalven 1. C. hem toevoegt : Zjtgy een Leeraar Jfraels ,
en weet

dit niet? dit hebben alle de Profeeten geleerd. Dit is door wönderge-

zichten verbeeld. Dit kanmen uit de fchaduwen , beloften ,
en voorbeelden

zien , enziet gy die anderenonderwyft ,
dieheilgeheimenniet/^^^/«/;??«

hetgeenwy weten, niet alleen uit het Profeetifchwoord, datnieuwe harten

belooft , en nieuwe hemelen en nieuwe aarde , ten dage van den Meflias

,

maar hebben in den Schoot des Vaders , en gylieden neemt

onze geniigeniflè niet aan. Indien ik u aardfche dingen , die op aarde gcfchie-

den, en door aardfche zinnebeelden voorgeftelt worden, hehbe gez^egt
,
engy

die niet gelooft , hoe ^It gy geloven indien iku de hemelfche , die bovenaardfch

en geheel Geeftlyk zyn , zonder lichaamlyke zinnebeelden voorftelle.?Met

die en diergelyke redenen verlicht en overtuigt]. C. dien Wetleeraar ,
ont-

dekt hem de heilgeheimen, en maakthem een Leerling dergenade: zodat

hy nietfchroomdeden Meflias namaals te verdedigen voor den gantfchen

Raad, en zynenlaatften liefdeplicht na den Kruisdood te bewyzen.
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HET XX TAFEREEL
Ezus trok, om zyne heilleei* onder gantfch ïïrael te

verfpreiden , én 't volkin zyn genader) k over te bren-
gen door zynenH. vuur-en waterdoop, het geheel
land met zyne Leerlingen door, en maakte alomme
veele aanhangeUngen. Zo dat hy den i arizeen en
Schriftgeleerden in 't oog liep , om dat hy meer difci-

pelen maakte , danjohannes. Dies verlaat hy Iiidea

,

om den bitlenwrok zyner haateren te ontgaan , en be-

geeft zich weder naarGalileen, daarhy te vooren was, eh vvoonde. In

deezen wedertogt lag Samaria in zynen weg daar hy door moeft , en ging.

Hy kwamdan in eene Stad van Samarie , Sichar genaamd, ofin oude tyden
Sichem, in het geneuglyk en vrucht-en bronryk dal tu/Ichen £^^j/ en Cha-

ritfm. Maar de Heiland, die zynen broederen in alles wasgelyk gewor-
den , uitgenomen de zonde , werd vermoeit. Het zy de lankheid van
den weg , ofhonger , ofliitte des Zomers hem algeflooft had , ofaUe die on-
gemakken te gelyk hem befprongen, hy werd vermoeit, en zette zich

neder by de FontetnJakobs , die niet verre van Sichem , en zo genaamd wdi,

omdat /^ï^o^ zelf, gelyk fommigen willen , dien put gedolven had, ofee-

nigen tyd daaromtrent woonde , na dat hy 't ftuk Lands van de Heviten ge-
kocht had. By dien waterryken put zat de vermoeide en dorftige Heiland,

en ontfchool de middagzon in groene fchaduwe van de boomen , als zekere

Vrouw uit de Stad water voor het middagmaalkwam halen , want het was

omtrent de derde uur , of onze middag. Jezus verzocht dat zy hem wil-

de drinken geven , nadien hy geen kruik hadom water te fcheppen , en de
put zeer diep was. De Samaritaanfche Vrouw ontdekt aanltonds , uit zyne

taal , dathy eenJood was , en is verwonderd , dat hy drank van haar begeert;

nadien'er een onverzoenlyke vyandfchap tuiïchen Jooden en Samari-

taanen was , zo dat ze geene gemeinfchap met elkander hielden : want de

Samaritaanen waren een t'zaamgeraapte hoop van Heidenen enJooden

,

dienadeBabelballingfchap in deeze landflxeek tot eene volkplanting wa^
ren gezet, en afgoden dienden, en eenen Tempel op CW/V/Kw, ais ten

trots vanjeruzalems Tempel , opgebouwt hadden. Dies verwondert zich

deeze Vrouw, datj. C. met haar gemeinfchap hebben en drinken wil:

maarhy vergeeftelykt zyngefprek en leid haar op tot de wateren des le-

vens. In 'teerftverrtaatzy die geheimtaal niet, maar nader onderricht

,

fmeektzyom dat water, enbefpeurt, dat /f^:.»; een Propheet moet zyn,

die alle haar levens bedryven weet,en ftelthem daaroin het gefcliil tullchen

Jooden en Samaritaanen wegens den Tempeldienft voor. On-i^ Vaders, zegt

ZQ,hehhen op deetjen berg , Garitfim , aangebeden , engylieden z^egt , dat tejeru-

falem deplaats z,y daar men aanbidden moet.
J. C. geeft haar andere befeffin-

gen vanGod en Godsdienft,en toont, dat onder 't N. T. geen Tempel,noch

plechtigheid zal noodig zyn , maarGod in geefi en waarheid aangebeden

P wor-



HEILIGE TAFEREELEN.

worden. Hier mt begint zyiuv
^ Mofes, die zy voor God-

lyketkenden, f™™S«''J,'^^^^ tosbcloofdeiWfto, en die groote

heilprofatwas. «"^'''^P'^'^^ddamiialteWen, wederom,
warengeweeSomfpystekc^en^ en tm^^^
enzienmetvervremduigehunnenLeem^

„.^eeneSamanta^^^^^^^^^

'

KtehtPinwtSad^e^ loiveeleSamarimnenui,, enden

-^i ,Ï7vnVaderstedoen, en Zondaars te zabgen. Terwylhyzyne

LtrïïenSzdS^^^^
eenStenneep Mannen enVrouwen weder tot J C. die aUe hem met

SvdS Phoren, emftiguimodigen omby hen te blyyen, en voorden

wrenl7^aa;neemen. Zo Icheptenzy nu met volle vreugde levend

water uit de Fonteine des eeuwigen heils.
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HET XXI TAFEREEL
Oit heeftde Satan vinniger gewoed, dan toen Chriftus

' zyn heilampt bediende , en de zaligheid der men-
fchen behartigde. Zoud men niet mogen denken , dat

hyjefus naar de kroon ftak , en zyn heilloos gebied met
geweld zocht in te houden ? Maar Chriftus , die geko-

men was om de werken des Satans te vernietigen , gaf

verfcheiden doorllaande blyken , dat hy ftcrker was
dandicfterkgevi/apende. Krachtiger konde hydcjoo-

den, dietekeneneifchten, niet overtuigen van zyn Mclfiasfchap. Hier

toedoorreifde hy hetgantfchjoodenland , en deed overal bovcnmenfche-

lyke wonderdaaden , om zich van alle menlchen te ondcrfcheiden , en zy-

neGodlykeluracht te betoonen. Op zekeren tyd kwa^mhy te Kapernaum

,

eene Stad aan 'tmeir van Gennezareth, dat zeer vifchryk was, en de Stad

deed bloeien , zo wel als de weliuftige en vruchtbaare Landftreek : en na-

dien de Sabbatdag , terwyl hy daar was , aanbrak , en veel volks in de Syna-

goog, of Vergader-en oefFenplaats by eenbragt, vond Chriftus daarzo

veele getuigen , als godsdienftige en leergierigeJooden,want hy leerde daar

niet alleen als magt hebbende , en metoppergezach : maar hy wierp ook in

aller tegenwoordigheid eenenonreinen Geeft uit cencn bezeten menfch,

dien men in de Synagoog had gebragt; het zy om voor hem te bidden, of

door de heiHgheid dier plaatfe,den Satan , gelyk zy wel ligt meinden , te be-

teugelen. Maar wat plaats oftyd zoud een onreine Geeft rein en heilig ach-

ten.^ De bezeten word/f^:;«i zo haeft niet gewaar, ofde booze Gee(F, die

hem dreef, doethem met eene naareftem uitroepen: laat af, wat hebben

ivjmetMtedoen, gyjefus Naz^arener. Hoe vremd moet die onverwachte

taal , allen , die in de Synagoog waren , in 't oor hebben geklonken ? ftonden

zy opgetogen over 's Heilands hemelleer ? hoe moeten zy nietverwonderd

zyn geweeft , dat hy den boozen Geeft deedtfidderen , en fmeken , om afte

laten , om hem niet te ftraifen en voor den jongften dag in 't hclfch vuur te

werpen. Hoewel anderen dat tot de Galileers , en allen , die in de oeffcn-

plaats waren , t'huis brengen , als of de booze Geeft hier doorJezus by hen

wilde gehaat maken , om dat zy vanhem niets , dan ftraf , en 't uiterfte ver-

derfte wachten hadden. Maar hoemen 't vat , hy erkentjezus magt , maar

indiecrkenteniiïe zelve ftyft hy 't wanbefef derjooden, dat hyJ.Cvan
Naz,areth was en niet van Bethlehem , en overzuUö de waare Melfias niet

konde zyn, fchoonhymet den zeiven adem hem noemt, den Heiligen

Gods , als hy uitroept : tk kenne u wie gy X^t ,
namentlyk , den Heiligen Gods.

Maar ook dat heerlyk getuigeniftc was vol bedrogs en niet^omJezus te doen

aannemen , maar verdacht , en verwerplyk te maken , en de verkondiginge

van de H. Evangelyleer , die hier in beftond , als een verdichtfel te doen

uidcryten. Dies beftraft I. C. hem met recht , en gebied hem , in weerwil

,

fe^ygen, enuitdienongelukldgenK/Vrf^^rt». Tevolkrachtigwas dit be-

P ï vel,
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vel, om niet te gehoorzamen. De booze Geeft fchrikt en trekt en wringt

randervoeten,lenuwen,cnallelicchaan.leden,cnverk^^^

tamèteenyflelykenfckxeuw.Ditbaardegeenkl^^^^^^^

allen die het zagen werden verbaaft over zo ongdioorde wondeikiacht,

zeggendetotmalander: wm.^.^^ wat zien, wat horenwy? v^afmeu^wc

zf.W.<..^watkrachtheeftdezenieuweLeer?watbovenmenfchly^^

mosen heeft deeze Leermeefter, dat hy met magt den onremen Geefien geked,

ënmet opperrecht en gezach bevelen geeft , en gehoorzaamt word van

denonreinenGeeft, die zo verbazende krachten toonde. De groote me-

nigte van oor-en ooggetuigen , die in de Synagoog deeze wonderdaad had-

de? bygewoont, enongetwyircld deneerft bezeten en nu verbften ken-

dL, verbreiddeaanftondsalommedoorgehcelGahleen. ende nabuur-

ftreeken,
wat'eropzoeenentyd,indieplaats,gcfchiedwas. Enwiekon-

dedatwonderwerk in twyfFel trekken , die den verloften aanzag? wie kon-

de wraken , datJefus de Meflias ware , die zo groote wonderen deed ? Mo-

zeshadzelfdenJooden,zo veele eeuwente vooren,dit tot een kenteken

van een waren Profeetgegeven, als hy wonderwerken deed. Zo hadden

alle Profeetenvanden Meffiasgefprooken, dathy nooit gehoorde wonde-

ren zoude doen. En Chriftus zelfwilde den afgezanten vandengekerker-

den Tohannes geen ander bewys geven , als dit :
de blinden 'worden ^ende

,
de

heiden wandelen, de doo'ven horen, de dooden worden opgewekt.Dit alles deed

Chriftus als w^g^hebbende, en gingdaarinaUeProfeetenverrete
boven.
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HET XXII TAFEREEL
Etverloflën van den bezeten was het eenig wonder-
werk niet , dat Chriftus te Kapernaum deed : maar gelyk
hy gekomen wasom de Heidenen zo wel als dejoo-
den re redden,betoont hy ook zyne wondere kracht aan
eenen Hoofdman over honderd , die een Heiden was.

Dc Romeinen, die volgens hetProfedfch woord ten
tyde van Chriftus het Oppergebied over de loodcn
hadden , hielden eene bezettinge in Kapernaum , als

eene zeeftad , die het meir van Gennezareth , anders de Galileelche

Zee ,
genoegzaam bedwong. Onder die krygsbenden en bevelhebbers

der Romeinen was een hoofdman over honderd koppen , een man die ryk

en 'tjoodfch volk zeer genegen was , en zelf' een Synagoog voor de Kaper-
naitenhadopgebouwt, het zy opeigen koften, het zy door hulp en han-

den zyner krygsknechten , die wel meer gebruikt werden by de Romei-
nen tot groote en zwaave gebouwen , om de ledigheid te verbannen. Ook
had Augufl^s , en na hem Tiberius , uitdrukkelyk verboden het Jood-
fche Volk in 't ftichten van oefTenplaatfen te hinderen. Deeze hop-

man had eenen knecht, die wegens verfcheiden deugden en goede hoe-

danigheden hem zeer lief en dierbaar thans aan eene zwaare ziekte

en pynlyke geraaktheid lag. Zyn heer bekommert voor zyn leven , daar

hy zo veel belang by had, zoekt heul en hulp by Chriftus, van wien hy

zo groote wonderdaaden gehoort had : maar door byzondere hoogach-

ting en ontzach durft hy zelf den Heiland niet aanfpreeken , en fmeekt

de voornaamfteJooden van Kapernaum , zyne bede voor te dragen en

de genezinge van dien getrouwen knecht te bevorderen.Deeze oudften des

Volles vervoegen zich by J. C. en fmeken hem ernftiglyk dien zieken te ge-

nezen: bindende hunne bede met deeze woorden aan : hj is waardig dat gy
<:/<jf«/o<fr, en deeze gunft den hoofdman bewyft , -want hy heeft om volk lief

,

en heeft ons de Synagooggebouwt. Die gunfte , zeiden zy , vereifchte weder-

gunft. Zyeifchen die voor eenen Heiden , daar zy Jefus met zyne genade

verwierpen. Jefus belooft echter te komen , en dien elendigen te helpen

:

maar de afgezonden Jooden , die het woord uit naam des hoofdmans voer-

den , betuigen , dat hy zich des onwaardig kent , en lefus die moeite niet

durft vergen om onder zyn dak te komen ; dat hy maar een woord had te

fpreken , en bevel te geven , dat zyn knecht zoud genezen
;
gevende tot

reden van deeze verwachtinge , dat hy zelfeen man was onder hetgebiedvan

anderen, en die 'tgezach had oi^fr anderen, dienhy^^W?» gaf, endeed

gehoorzamen. Zo begreep hy 1. C. volmagüg , om de genezinge te gebie-

den,en van zyn enkel bevel te doen afhangen,zonder dat hy licchaamlyk be-

hoefde tegenwoordig te zyn ,om dat hy door Godes alvermogen die kracht

met een enkel woord konde doen. Chriftus verwondert zich over zo God-
betaamlyk befefvan deezen Heiden , die veeleJooden befchaamde, en zegt

Q. tot
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tot de fchaare , die hem volgde : Ik hehbe i^ogroot eengeloofZ.elfs ,n Ifraelme,
totüeicnaai ,

^Ifraelwas, noch konde zyn, of het moeftopSt—^^^^^

SSeen teken vanlC-IndeezeHopmangeb^^^

Fr T r noodia zv Bv die wonderbaare betuigmge van den

Sdl en^
vooXS.C.deaanftaanderoepingederHeidenen,died^^

voorgaanin'tKoningiykderhemelen, en dezelve tot jaloersheid verwek-

ken Veelen, zq^IC. z^ullen komen -van Ooften en Weften , en met Abra-

ham, Kaak enJaJaan^^n, alsgeeftlykehuis-enheilgenooten, m'tKo-

nMryUer hemelen: maar de lOnderen des Komnkrjks , de looden ,
die zich

Godsvolkeneigendomnoemen, z.-ullenu.tge'worpen^ord^n, bultende

bruUoftdeslams, tndebmenp, enmccvd^nUMchMern.p ,daar

nvemnge^al^ynenknerffingedertanden. Te ge yk gebied hy de verzochte

aene^ige; en die afgezonden waren, wederkeerende, bevinden, dat de

knecht op het zelfde oogenblik als I.C. dat beval, volkomen gezond, en

vanzynegeraaktheidgenezen was geworden. Zo krachngis het woord

vandenAlmagtigen.
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HET XXIII TAFEREEL
A dat C hriftus de gantfche Landflxeek van Kapemaum
met roem zynerwonderdaaden had vervult, vond hy
raadzaam , de Galileefche Zee over te vaaren na:ir 't

land der Gargez^eenen en Gudareenen
, van den over-

kant van 't meir van Gennezaredi : want hy werd als

overdrongen door den toevloed der menfchen , die
hem van rondom de bezetenen , zieken , en gebrek-
lyken toebragten om genezen te worden. Zelfs een

zeker Schriltgcicerde , eer hy overftak, betuigde Jefus te willen volgen
wewaards hy ook heenen ging,maar kreeg een antwoord, dat hy alle aards-
gezindheid verbannen moeft. Een ander , die zyn Difcipel was , verzocht
zyiien Vader te mogen begraven , en hem dien laatften liefdeplicht te
bewyzen : maarj. C. gebied , dat Jhy hem volge en 't hemellevcn bc-
zorge. 'T was laat , en de zon aan 'tondergaan , alsJefus met de zynen
t'kheep ging. iMaar naauwlyla waren zy afgeftekeq ofdaar ryft een verba-
zende florm op zee

: de winden bulderen en ftryden tegen een , degolven
worden vreellyk opgejaagt, de lucht betrekt, de donderllagen doen alles

fidderen en beven, de blikfemftraalen jagen den ftoutfteneenendoodly-
ken Ichrik aan , de regenbuien ftorten onverhoedt neder , de maften en tou-
wen kraken , de ftierlieden zyn radeloos , en al wat binnen boord is ziet llag

op flag eenen nieuwen dood te gemoet. Sommigen fpringen in den boot

,

en willen atftooten , maar anderen houden aan , en weten, uit verbaafdheid,
niet,wat zy doen.De zee flaat woedend over 't fchip , en flingert dat met den
boot heen en weder. De zeilen vliegen aan ftukken, en van den maft af,

en de meeftervan 't overmeeftcrd vaartuig poogt die vergeefs aan te halen.
In die algemeene verftagentheid is Chriftus alleen onbevreeft , en flaapt

geruft op een hoofdkuften echter in het fchip , dat vol waters liep , en dreig-
de te zinken. Dies wekken hem de Difcipelen metdeeze verbaafde woor-
den • Beere behoed ons , tuy vergaan ! Hooggaande moet deeze nood zyn ge-
weeft, dat zelfs de Difcipelen, die Viflchers, en bedreven Zeelieden wa-
ren , den moetverloren gaven. Maar Chriftus beftraft hunne kleingelo-

vigheid , en zegt tot hen : wat zy^gyvreesachtig ? als ik by u lieden ben is 'er

niets te vrezen. Straks ftaat hy op , en beftraft tee en wtnden-, hun met oppcr-
magt gebiedende te bedaren , en zynalvermogen te erkennen. De buider-

winden ftillcn op zyn bevel : de bolle baaren leggen vlak , en gehoorzamen
zyn gebod: de lucht helden op: de wolken vlieden, en een aangenaame
kalmte heerfcht over de eerft onftuime Zee. Eenige oude Kerkleeraars

hebben gemeint, dat zelfdien fchroomlyken ftorm door zynalmagt
verwekte ,om 't geloofzyner leerlingen op den toets te brengen , en daarom
niet zo zeer uit vermoeidheid,alsom hen te beproeven,zich terrufte gevlyd
had. Maar dit wonder deedt zyn werkingniet alleen op de angftvallige Dif-

cipelen
; allen , die op den Oever , ofin 't Schip waren ftaan in verwonde-

Q. » ring
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ringopqetogenoverzoongehoorde kracht, en zeggen tot malkanderen:

WetfueendeboozeGeeftcnukwcrpt, de Zieken peeft, enallerhan-

5lkw alen met een eenig woord verdrytt, maar zelts de toomlooze zee

betoomt;dewoedendewindenftilt,enregen,endonS daarniemantmagtoverheeft,
dandeAlmagtigePEenigen hebben

Swonder gevaleenvoorbeeldderKerkegevonden, die m de woefte

zeederweereld, akJ.C.zichftilhoudenfchynttellapen, veele ftormen

enramperm^^^^^^^ maarzo haaft hy ontwaakt en fpreekt,

den woedenden ftorm van verdrukking z;et bedajen^
^'{f^'^^^^f^'^

daarLenbyzondermerktekenvandenMeffias,dieheer(to

fchynenookdieverwonderaarstezeggen, als zy vraagen

:

del, datde'W,ndenendez.eehemgehoor^amen, die memant danGod be-

dwüigenengebiedenkan?ishymeerdan>«5^ishygrooterdanJW<«.^

Ditisboven^ienfchelyk, endekiachtGods. Dieverwondering was ge-

grond, fchoon de verwonderaars J.C. niet regt kenden ,
nochte dachten

dat hy is de£™««r/,de Menfchgod, die alles draagt door het woord

zyner kracht.
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HET XXIV TAFEREEL
E verbolgen zee was niet bedaard , en de bulderen-»

de winden geftild , ofhet geflingerd fchip loopt voor^
fpoedig en met eenelabbere koelte naar den overkant

.
van 't meir , en komt aan het land der Gergez^eenen of
Gadareenen , ZO geheten van de Stad Gergejfa , of Ga-
dara, gelegen op eenen hoogen berg, waarvan de
gantfcheLandftreekhaaren naam ontleende: hoewel
eenigen dat liever van de aloude overblyffelen der

Girgaz^iten , een der zeven Volkeren van Kanaan , afleiden. Hier zetten

zy nauwlyks voet aan land , ot twee ongelukkige menlchen , die van meer
dan eenen boozen Geeft bezeten waren , vliegen toe en uit de graven waar
inzy zich onthielden. Want de graffteden dier landen waren gantfch anders

dan onze,en niet gelyk met dengrond,maar in rotfen en heuvelen uitgehou-

wen , en als kelders Ibmwylen opgemetfeld , met een ruimen ingang , waar
naeene dieper infchietende grafholte kwam , die wederzyds eenige be-

graafplaatfen , daar men de gezwachtelde lyken in fchoot , voor ver/chei-

den dooden had. Hoog en lang waren die grafkelders en doorgadns mét
plaafter en kalk wit gemaakt , op dat de reizigers dezelve fchuwen , en zich

niet ontreinigen zouden. In zulke onreine plaatfen , die wegens haaTeon-

reinigheid buiten de fteden werden gefticht , onthielden zich deze onreine

Geeften en bedreven groote moetwiUigheden , en geweldenaryen, de
voorby gaanden overvallende,en wreedlyk plagende : want zo woeft en on-
betoomlyk waren de boozeGeeften in deeze rampzalige bezetenen, dat

niemant hen konde binden, noch bedwingen, zelfnietmet ketenen en boe-

jen. Zy braken de zwaarfte keten aanftukken, zy rukten de fterkfte ban-

den en boejen af, en vlogen den ftoutften mannen in 't gezicht. Nachten
dag doorhepen zy met ylïelyk gefchreeuw en gehuil de bygelegen ber-

gen, en graven, enrotsipelonken, en jaagden allen die hen zagen ofhoor-
den eenen doodfchrik aan. Deeze bezetenen vliegen uit de grafkelders , en

Jefus na, roepende met verbazende ftemmen: Jefpu^gy ZooneGods, wat
hebben ivy met u te doen ? zy noemenJefus Gods "Loon , en erkennen zyne op-

permagt ; maar houden zich als verongelykt , dat zy in dit land hunne woe-

de niet langer zullenmogen oeffenen. Z,yt gy hier gekomen
, vragen zy in

de uiterfte benauwheid daar by , om ons te pymgen voor den tyd ? Zy wachten
den dag des oordeels , maar zoeken nu nog vryheid , om menfchen te pla-

gen. Niet verre van deeze graaven waseene kudde zwynen, die by de

Jooden wel voor onrein en onbruikbaar gehouden , maar by de Heidenen,

dieingrooten getale liier en omftreeks woonden, gezocht, engenuttigt

werden , en dus vandezwyndryvers op de bergen en heuvelen van Ga-

dara geweid waren. In die onreine dieren bidden de onreine Geeften te

mogen in-en overvaren uit de bezetenen ; erkennende dus nogmaals s'Hei-

lands magt en rechtover alles , en dat zy , zonder zyne toelatinge niets ver-

R mogen.
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T r w .V totflraffederGadareenen
oftotblykzyneralmagt,

mogen. Jefus, ^Xme wSropzyvarenmdezw^

deindegantfchekudde.dieomre^ P
^^^^^^^^^^^^^^

wat'ergefchiedwiis;hoedebezeteneva^^^^^^ ^^^^^^^^^

TndekSddezwynen gevaren waren^ho^^^^^^

fteiltexvaren ««Lf^n D^^^^^^^^ ^^of de ftad diermaate,

redden, maar alle verdronken
wjn^U^^^^

Ousvvaren

datzyrotjX. uitging, enhemto^^^^^

nietalleendezwynhoedersgetu^^^^^^^^^ enHeidenen die icGadar.

ge der bezetenen, ""^^f^^Zir^^^ maar door

kroonden, en die eerftwoedende
m^^^^

dat hy uit hunne land-

afkeervanj.C ^ndegeleed^^^^^^^^
hun geen grooter on-

paalenwüdevertrekkenopdathy
oz^^^^

j
^^^^ .
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HET XXV TAFEREEL
Efus, die zynen Leerlingen vermaandegeen roozeri'voorzwynenteten wildeook, nadfveS^^^^^
gederGadareenen,indieheiUozelandftreekSr
gerblyven maar begafzich weder tTcheep en ovtde Galileelche zee naar Kapernaum

, daar hv zynewoonplaats Iiad.Zohaaahydaarwedergekomen
wasgingen zieken en gezonden tot hem uit : dieom gene

, .

^^'"''^^zeom geleeit te worden Dnrhnn^n^ ^
,

hyztchderfcWn,engi^
fchenmetGodniheihggeipreken onderhandeling te ttSn^n "w
fchynennaaraanhangoh'zamenrottingtefean.

Parizeen aiSc-hS
denvloeidennevensanderen toe, omVheme befteïo^^^^^^^^^doen te benfpen

: en was de menipte der menrrh-Tn ^ii i

'

mendedeurender huizen daarJC-LStr^t^^^^^^
kerendag,alsJ.C.predikte.Menbragte"^^^^
heidvan zenuwen enfpanpeezenonbeweeglSto^^^^^
alsontbondenwas, todiem, om genezen teworder ^f^^
enaandrangdermenfehenwaszog?orïa::;S^^^^^^
den voor Jefus neder leggen

, maar moeften blyvcn bukSet vmrekdaar hy was. En nadien de geraakte gaan nochLn konSe^vIn"'?
mannenopeenbeddekengedragenwierd,klommenzymethembo^^^^^^^^^
hetdak,omhemvandaarnedertelaten. De daken derJooc^S^^aS
rchuinsopgaande, als die van onze huizen

, maar boveipla ^o dat mendaarkondewande en, enmeermaalenvandiehoogtetothetvXtó^^^
gnde,omdenvaltebeletten,aanallezydenmetleuningenb^^^^^^^^^^
breken zydoor,enmakeneenegenoegzaameopening,omdenonbe^^^^^
Menmetzyn ruftbeddeken afteken zakken inde vertrekplLrdaTi^^^^^ferde. Wantnadiendejooden, als zy van God en GodLnft 1Wel-den

,

gewoon warenm opperzaalen te vergaderen
,
enJefus en zyne Difci-pe^nnahem, die gewoonte navolgden, zal het doorbreken der dak-bal-ken, Ipanningen, en tegels alleen vereifchtzyngeweeft. Gelykzydanook

aiein tmidden van eene groote menigte van Faiizeen , Schriftgeleerden
enanderenzynehemelleflengaf. DekerzagditaanalseenE^^^^^

.

dlnlfrti?^ f,'
^"™we"oP^ynegroomiagdgheid, enzeidetotoen geiaakten

: V-we z^onden ^jn u -vergeven. Hy neemtden oorfpronkOer ziekte en krachteloosheid weg , om deezen elendigen te genezen,en gedraagt zich
, als den oppergeneesmeefter , die ziel en licchaam

l^^^ '^IT^K
Waren'er geene Zonden , daar waren ziekten noch

Piaagen. Maardie vergifFenistaal fcheen den Parizeen en Schriftcreleerden
te vermetel, en eene Godslaftering,zeggende by zich zeiven: ivn tan deton-

-^'rgeven dan God alleen? zy fchynenvoorGodseerceyveren, terwyl
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lyktegenfprekea Zodoendeich}n^

IchenmeerdanGodvrezea
^^^^^^^^^^^^^^ befchaamde dieonge-

dringendoog; en ^'^^ ^

^l'^.^^^^^^ .n u^e harten?\

aen en'^iSygenuwebooz

fehiftTta^^peintt , IK Kcuu^ uw O
^^^^^ ^

r^nniftbeddekenlas, en 't voorwerp van aller mededogendheidwas,

byS rdat hy aUe magt ontfangen heeft , en ^

Iw^T^i^-^^^^'^Negthy tot die bedekte vyanden, ^^Zoon

trrak/enop^^^^^ enzegthem: /^,dieoppermagthebbe,endeeeu-

Sgerectógheidm^^^ 'K^l^-' ikgebiedeu, en geveu

rra?hf?mmyngebodnatekomen, op, bewys uwe nieuw onttangen

Sngenkrfcht, neem Mdeken op ,
dairgyopruft, engaheenen

f2rulu,s. Aanftondswerdditbevelgehoorza^t, en de geraakte, die

zoevengaannochftaan, noch zich bewegen konde, f^iY^ Y?o^f
ooSn, neemt zynbeddeken, gaat naar huis , en verheerlyk God over

TwonderdaTdige weldaad. EHt wonder konde niemant wraken
,
want

derehooXsLj.Chaddendeezen niet alleen gezien ophetbedde-

ÈnonbewÏg^^
droeg ,1^^^^^^

narLgaan, en zelf zyn beddeken dragen , werden daar ooggetuigen

Jan,enftondenverruktoverdieongehoordegenezinge,enlootdenGc^,

nuzydieongelooflykedingenzagen. Hoedieziektezwaarder was, hoe

de senezine door een enkel woord te verwonderenswaardigeris Geluk-

kier die zo erooten Medicynmeefter vind , en in hem vergevinge der zon-

df; enS^ Z^^^" "^^^
ft^'^^''

'

maar gaat zelts door den dood in 't eeuwige leven.
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HET XXVI TAt'EREEL

Et opregten en uitbreiden van 't Koninkryk der He-
melen , onderJooden en Heidenen , vereifchte ver-
fcheiden Kruisgezanten; en op dathetgeeftlykSion

twaalfpoorten zoud hebben , om de toevloeiende me-
nigtevanhemelburgeren,uitOoften,Zuiden,Noorden,

cn Weften , in en daar te laten in die hemelftad , ver-
koor

J. C. twaalf heilordën in verfchciden tyden , en
plaarfcn. Sommige riep hy van de vifchvangft , om

hen VilTchcrs van menfchen te maken : Anderen van de tolbank , om Go-
de Zielen toe te brengen. Zo deed hy Matthem , die anders Le'vi werd ge-

naamt. Deeze was een Tollenaar, en van dat llag, dat van de Jooden zeer

gehaat, en by de Heidenen en Zondaarengerekent werd , fchoonzejoo-

den waren , gelyk anderen. Want nadienze tollen en laften invorderden , uit

naamedesRoomfchen Keizers, en dus niet alleen gemeinfchap hadden
met de Heidenen , die by deJooden onrein en Zondaren geacht werden

,

maarook dil<wyle meer eifchten , dan het volk opgelegt was , en door dien

tol erkenden , dat zy onder deheerfchappy der Romeinen waren , daar zy

roemden kinderen Abrahams , en een vry volk te zyn , was een Tollenaar

by deJooden een fchrikdier. Maar hoe gehaat , hoe verfchriklykJefiis ver-

kiert eenen van deezen, en roept hem van de tolbank tot het Apoftelampt

en uit het midden der Zondaaren , om zyne genade te verkondigen. De
Heiland was na het voorvermeid wonderwerk en genezen des geraakten

naar de haven van Kapernaum gegaan , daar , als aan alle waterfteigers gedu-

rig volk af-enaangbg. Hier hadden de Romeinen een tolhuis, om van al-

le koopwaaren , en uit-en ingaande goederen , die cynsbaar waren , tol te

ontfangen. Mattheus zat daar onder anderen
; gelyk men hem in dit konft-

tafereel bezig ziet met geld na-tellen , boekhouden , en eenen Schipper afte

vaardigen. 7^/»^ ziet hem , wenkt en gebied hem te volgen, zeggende met

eene luidbaare ftem , maar die krachtiger in 't hart , dan in 't oor drong , Volg

TOy word myn Leerling, en heilgezant, ommynRyk te verbreiden, en

zielen te winnen. Zoud God roepen s en de menlch niet gehoorzamen ?

aanftonds verlaat hy de tolbank, de boeken, de kiften, de gelden, diehem
aanbevolen waren , en volgt hfus , als zynen eenigen fchat. Wyzeen geluk-

kige keur ! Hy verlaat het verganklyke en zielverderflyke , en wint een eeu^

wigen zielvergenoegend goed. Tot bewys zyner vreugd en dankbaarheid

bereiddehy een heerlyken maaltyd , en nodigde daar toe veele Tollenaars

en Zondaaren , ofHeidenen en onrechtvaerdige knevelaars , die denJoo-

den tollen en laften afperften, en daarom zeer gehaat , en voor Zondaa-

ren gehouden waren, met welke niemant wilde gemeinfchap hebben. Met
deeze verachtemenfchen , zit , oflegtJefus aan , volgens de gewoonte van

dien tyd, als deJooden op ruftbeddekens aan de tafel lagen, en metde

rechterhand aten. En nadien dejoodfche tafelwetten niet alleen veele fpy-

S zen



HEILIGE TAFEREELER

zen onrein verklaarden , maar zelfs de reine fpyzcn door onreine menfchen

en handen bezoedelt wierden,vonden de fchynheilige Farizeen en Schntt-

rreleerdenongerymd en berifpelyk , datJefus , die zo heiHg en onbenlpe-

fyk wilde wandelen , en Difcipelen maakte , om een nauwgezetter leven te

leiden , nu gemeinfchap hield met onreine Tollenaaren en Zondaaren. Die

genomen ergernis ftellen zy'sHeilands Leerlingen voor,om,was 'tmoog-

lyk, die van hem afte trekken , en afkeerig te maken. ïVaarom eet uw Mee-

ftèr ,
zecrgenze , met de Tollenaaren en z^ondaaren ? als ofhy door zulk eenen

gemeinen omgang met zulke verachte en verfoeilykemenichen , zich den

zeiven gelyk , en veracht , en verfoeilyk maakte : en zynen aanhangelingen

een voorbeeld gaf van ongebondenheid , en niet van godvrucht. Maar

Jefus, die zo lidigefchynheiligheit ontdekte, en hun fnood harte zag, zal

diefmaad wyilykafweerenenbefchamen , door een regt vertoog van het

groot einde zyner komfte en amptbediening. Diegetand z.yn ,antwoord hy,

hebben den Medicynmeefier niet van nooden , maar die 'Xjek zyj/n. Eene volgee-

ftige zinfpreuk , om die huichelaars , die zich inbeeldden gezond en recht-

vaerdig te zyn, door hunne werkheiligheid, daar anderen , die geeftlyk ziek

en gevoelig waren van hunne gebreklykheid en doemwaardigheid , daarom

genezinge zochten , om die huichelaars , zeg ik , te leren , dat hunne inbeel-

ding van gezondheid hen ongeneeflyk , en doodftrafbaar maakte. Maar

hy tteekt hun niet alleen de hart -ader van eigen gerechdgheid af , hy

leertze de waare deugd en godvrucht , en zegt : Gaat heenen , en leert ivat het

zy, Ikwil barmhartigheid, en geen offeranden. Want de uiterlyke Tempel

enofFer-dienft was hunne gerechtigheid, en overmaat van verdienftlyk-

heid , waar door zy 't gebrek der wetbetrachting meindcn te vervullen.

MaarJefus toonthun,datdieofFerdienft. alleen , uitwendig gebruikt,krach-

teloos . en naby de verdwyninge was : en datGod voortaan innigeen waare

deugden liefdedaaden , volgens laft van'tProfedfch woord, vereifchte,

en die in de nieuwe huishoudinge , die hy moeft invoeren , alleen zouden

gelden. Die gerechdgheid , die in de fchool der Farizeen niet geleert

werd , zoud J. C. aanbrengen. Deze predikte, enfcherpte hy ieder in,

zeggende daarom : ik ben niet gekomen om rechtvaerdigen , en die zich in-

beelden voor God te konnen beftaan , maarom Zjondaaren , die zich doem-

waardig kennen , totbekeeringteroepen , en over te brengen. KondeJ. C.

lieerlykerenGod betaamlyker oogmerk hebben, dan Zondaaren te zali-

gen Konde hy rechtvaardiger handelen , dan fchyn-en werkheiligen over

te geven aan zich zeiven ? konde hy dit klaarder bewyzen dan in 't roepen

vanMattheus, en in 't omgaan met Tollenaaren en Zondaaren? washy

daarinteberifpen,oftepryzen? Maarfchynheiligen vinden niets goeds,

dan het geen zy zelfs geveinfdlyk enmet eene grijns van godvrucht doen.
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HET XXVII. TAFEREEL
jHRISTUS, die het gantfchjoodenland doorreisde,

j

om 't volk te leeren, en te bekeeren, liet overal, èiar hv
doortroLblykenvanzynalmagtenmenfchüevendheid
in 't genezen van allerhande kwaaien , ziekten en be-
zoekingen. Maar heerlyker bewys gafhy nergens, dan
te Natn

, eene Stad ni 't erfdeel , en op de grenzen van
Iz^a char, daar men doorotvoorbymoeft, alsmenuit

r, ,
Galileen naar Jerufalem ging. Gelyk hier Chriaus

fdiynt te doen
,
om op een der hooge teeften in den Tempel te verfchv nen

Uie btad
,
dielommigen op de uiterfte grenzen van 't erfland zoeken lasmet meer dan twee mylen van Nar(^areth , in eene welluftige landftreek, dil

ieder door heuglyke bergen, vermaaklyke dalen , verkvviklyke bron-en
Iprinkaders bekoonde. Maar wat ftreek offtad , hoe vermaaklyk die ook
zy, kamemantvandedoodbevryden? dedoodvernieltal wat leven ont-
tangen heeft, en klopt, zonder onderlcheid, aan de deuren der Vorften-
hoven

,
zo welals van Boeren-en hardershutten. De dood is een koning

der verlchrikkinge
, en (leeptjong en oud in 't duifter graf Dit zag men in

't vermaaklyk NatmA^^T men eenen geftorven jongeling uitdroeg zo als Tc-
lus de poort cüer Stede naderde. Eene groote menigte van mannen en vrou-
wen verzelde het lyk

, om den laarilen liefdeplicht aan den geftorven te be-
wyzen. Want nadien'er onder deJooden niets zo onrein en befmetlyk was,
als een dood licchaam, vondmen in de Steden nergens Graven, uitgeno-
men dat van David tejeruzalem. Alle andere grafplaad^en waren buiten de
fteden, en daarom werd deze jongeling uitgedragen buiten de ftad. Ieder
betreurde dit lyk, dat in 't bloeiendft van 's levens lente weggerukt was,maar
niemant gevoelde meer fmarte , dan de hoogbedroefde moeder , die eerft
vanhaarenman, enftut, ennuvanhaareneenigen zoon, invvienzyhaa-
rehoopgeftelt, en haaren man wedergevonden had , zo treurig berooid
was. De traanen biggelen langs haar bedroefd aangezicht: de zuchten en
fnilden verdoven haar klagten

: de oogen en handen zyn opgeheven naar
den hemel, van waar zyhulpewenfcht, en wacht, die haar geen menfch
geven kan. Het rouwkleed bemigtde fmart haars gemoeds , en beweegt
jeder tot mededogendheid. Zoud onzemededogende Hoogepriefter geen
deernis hebben met haar en haaren zoon ? óJa. Hy word inwendig met
ontferminge bewogen , en zegt tot de trooftlooze moeder : -ween niet. Hoe
veel gy verloren hebt , gy zult datwedervinden. Is uw' Zoon dood ? Ik ben
het leven

:
en hebbemagt , om levendig te maken , dien ik wil. Spaar uwe

traanen
, diegeen nutdoen : en vertrouw op my. Met die woorden wend

hy zich totden geftorven jongeling , raakt baaren hand aan , en zegt : Jon-
g'ltng tk •iegge u

, fta op. Lc gebied u, die doodzyt, te herleven, en myne
ttemme, waar door ik de graven zal openen, en alledoodenopwekken, te
gehoorzamen

, en op teftaan. Zo roept hy de dingen die niet zyn , als ofze

S 2 waren,



HEILIGE TAFEREELEN.
«r ,• j A Ar.r^Apftii'Vtor), enz.it over einde. Wmdelyken,

waren. Hy gebied, en de doodetl^^^^^^^^
maar gezvvachtek

,

werden by deJoodenen ande ev^^^^^^^^^^

^^^^ ^
cninlynwaatmetwelriekendepeceryen^^^^^

beddeienmeteenbaarwegentera^^^^^^^^^^^ de baardragers

meixienverbrand ZokondeJX.den^^^^^^

üiUeftonden,gelykzydeeden.Zoko^^^^^

dathyzoUgtnietzoudhebbenkonnendoenm^^^^^^^^

Totonwraakbaarbewysvanlevjnbegint^^^^

ftaanbaargeluidtenaan:
^^f X verScn^^^^ wat verbaafdheid

nieuwsgiengheidtevcrhoeden^ W t

Hoe moet
moetdeaanlchouwers, opda gezicht ,

^angegiep

geloven mogt ? Hy leett ecntei ,
w ƒ • ^^^^^ jaan.

Zy "«="'^™fS,™u:„,„^^ metw««bevangM worden,

enUodyerneeriyKcu, ^& i iRjofgs en ongehoorde wonde-

rhriftiK doorzvne ftemde dooden za\ doen opftaan ,
auemanen zynet

^tóSbSgSotenafwUlchen, en*ngdov,genhet eeuwige leven

fchenken?
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HET XXVill. TAFEREEL
E wulpfche geilaartigheid kan geene beftraffingen dui-
den : en die haarpoogt te beteugelen ofte verbeteren,
zal haar verbitteren , en tot woede aanfporen. De
voorloper van denMelTias ondervond dit, en moeft
om zyne heilige vermaning het hoofd verliezen. He-
rodes , toegenaamd Antipas , zoon van Herodes , die
den kindermoord te Bethlehemzo woedend begint,
en zynen zoon dien tygeraartigen inborft overgaf, die

booze Zoon van dien boozen Vader, wasViervorft, dat is over het vier-

de deel van 't Erfland , ofGalileen gefteld ; want de Koninklyke waardig-
heid, die zyn Vader had gedragen , was hem van de Romeinen ontnomen,
en 't gantfch Erfland in vier groote , doch ongelyke deelen , gefplitft. Iturea,

en de nabuurige landfl:reek viel Filippus,den broeder van Herodes,te beurt,

Archelauskreegjudeaen Samaria. Herodes Antipas beheerfchte Galileen,

Hy was een flaafzyner fchandelyke driften , en had zyns Broeders Filippus

wyf ten huwlyk genomen. Over die fchandlyke vermenging en alle an-

dere gruwelftukken had de volyverigejohannes hem beftraft en gezegt : het

is u niet geoorlofd aws broeders vrouw te hebben. Want of wel de Wet den
Jooden recht gafom des overleden broeders vrouw te nemen , was dat niet

geoorlofd , als'er kind ofkinderen waren , zo lange de broeder leefde : ge-

lyk Filippus by zyne Vrouw Herodias eene dochter had , die voor Hero-
des danfte ; en zelfs nog in levenden lyve was. Maar de trotze Viervorfl:

,

wanende alle wetten ontwafl^en te zyn , konde die befl:raffing niet verdragen,

en wierpJohannes in den kerker, om van zyne moeilyke vermaningen en
berifpingen ontflagen te zyn. Gaarne zoud hy dien Boetprediker gedood,

en dien heiligen mond gefloten hebben , maar hy vreesde het volk , dat

Johannes hoog achtte , en voor eenen groeten Profeet hield. Want zo gaat

het: die God nietvrezen, ontzien en vieren de menfchen. Het geviel,

dat Herodes, op zynen geboortedag , eenen prachtigen maaltyd toebereid,

en zyne gunftelingendaar toe genodigdt had. Dartele buitenfpoorighe-

den , en aUe godlooze vermaaklykheden gingen liier in zwang. Men zong,

men dronl< , men danfte , en ieder zocht den anderen te overtreflTen in on-

gebondenheid en ligtvaerdige fprongen. Maar de Dochter van Herodias
munttebovenalleanderenuitin wufte bewegingen , en aardige licchaani-

zwieren; waar door zy oog en hart van den overfpeligen Viervorfl, die

haare Moeder onwettig bezat , zodanig bekoorde , dat hy die godlooze

Dochter toezeggingdeet van alles , wat zy mogt eifchen , zelfs de helft zyns

ryksgebieds,v^S^Q belofte hy zelfs met eede verfterkte. Konde zo godver-

geten Verft een ander hor hebben dan vol van boosheid en bloedgierig-

heid.' Die geile danfter , van haare geile moeder te vooren onderwezen,

eifcht het hoofd van den heiligenJohannes , die haare fchenddaad , zo vry-

moedig , als rechtvaerdie doorgeftreken had. Dus fcheen die jonge doch-

T ter
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ttrhaars moeders doen te verdedigen, en 'toveifpeHg huwlyk tegenjo-

hann^sbeftraffingftaandetehouden. DeVorft, dronken van wyn en

nogmeervanlieti, ontzet zich over dien eifch, en ziet, te laat
,
zyn' on-

voorzichtige belofte.
DeUefdetotmoederendochterfpoorthemaan, om

Snwoordnatekomcn: maardevreesvoor 't volk fchrikthem daarvan at.

Tuflchendietweetegenftrydige hartstogtenvmdhyzich
benepen. Zal hy

'thoofdvanjohannes, datalhetvolk zo dierbaar acht, omeenen dartelen

fpronglatenifhouwen? zo ftraaltzyne boosheid en geilaarnge h^vaardig-

lieiddoor Zal hy zyn woord breken, dat hym tegenwoordigheid van alle

dcVorftenenHovelingenzodier beveftigt heeft.; zo verheft hy zyn ge-

zachenzalvanaUeverachtworden. Dit fcheen hem onwaardiglyker en

onlvdelyker, dan den haat van 't volk op zich te laden : behalven dat hyde

gunft en liefde der onkuifche moeder moeft verliezen , indien hy den eifch

?an haare dochter , die haar eigen eifch was , niet voldeed. Hy zend eenen

Scherprechter naar den kerker ,
daarjohannes zat,en zonder rechtpleging,

zonder doodvonnis, word die groote Voorloper van Chriftus gedood Be-

droefde loon van godvruchtigen yver ! godlooze uitwerking van geile harts-

togten en wraakgierigheid ! Het afgehouwen Hoofd word , als een Vorfte-

Ivkgefchenk, ineene fchotel gelegt, en die bloeddorftige dochter ,
tot

eenen prys van hare Hgtvaardigekonft, overgegeven. Hoe wreed moet

zy niet geweeft zyn . die zonder fchrik een afgehouwen hoofd konde zien ?

Hoe godloos moet zy niet geweeft zyn , die het bloed van zo grooten Pro-

feet zonder ontfteltenis konde zien nedervloejen? wat zal ik zeggen met

vreuo-dontfangen, en haare moeder overleveren? datgaatalleonmenlch-

lykheid te boven. Men ziet hier in Gods wonder beftier met zyne

gunft - en bondgenooten. Herodes houd Feefftmaaltyden ,
enjohannes

leat in den Kerker. Herodias dochter danft, enjohannes word onthoofd.

Zy vind genade by den Vorft, maarhybyGod. Verheugtu dan met god-

loozen als 't u wel gaat , uw geluk is in Gods toorn : maar de kaflydingen

zyner kinderen fcheuren hen van de weereld , en de dood der rechtvaer-

digen is koftelyk in de oogen des Hecren.
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HET XXIX TAFEREEL
E gettouwe Leerlingen vanjohannes denDooper ver-namenmet hartgrondige fmarte den vvreeden moord
van hunnenLeermeefter,en toonden, dathunne lief-
de fterker was dan de dood. Zy beftellen datgeknot
licchaam welks hoofd Herodias tot zegepraal haarer
wuftheid diende, behoorlyk ter aarde, tot bewys, dat
zyne boetleffen nog in hunne harten leefden : en geven

1/ A' 1^-
J?'"'''^"'"^^^^"''iebloeddorftige wraak der befaafte

Vorftmne. Dit noodzaakt den Heiland t'fcheep te |aan, ovmeftden!
eneenewoefteplaatstezoeken, om daai'aUeen en verholen tezyn- maar
detoevloedderfchaare was te groot, enhaarvveetluft te fterk, om ver-borgen te konnenblyven. Zytrekttevoetdcnzeebogtom,dienT C over
gefcheept was

,
en zoekt en vindt hem in de AVoeftyn. De vermoeid-

heid der menfchen,^ fchorre dorheid der plaatfe,de menigte dernavoS^
ren baardeden Apoftelen groote bekommering

; voor al wanneerde avond
begontevaUen, waar zyvoedfel vinden, en van gefpyft zouden worden
Chriftus, dieeerftdezielenbezorgen, en voeden wilde , genas die door
zynehemelleflèn, en onderwees aUen, die begeerig waren hem te hoo-
ien

: maar nadien onder de toehoorders veele licchaam-kranken waren die
genezinge hunner kwaaien zochten, kwamhyookdietehulpe, en maak
te ze gezond. Gadeloos geluk , naar ziel en hcchaam genezen te worden

'

Onderwyl viel de avond
, en Cliriftus was zo yverig in 't onderwyzen ende Ichaaren zo begeengom te leren , dat zy by een bleven enbiet fcheiden

konden. Dies openbaren de Difcipelen hunnen kommer en zeggen totle-
lus: Deea^f plaats ,s woefi^en de tjd 'verlopen, laatdefchaaren-vanvjan
op^atz^e m de vlekken fpys^e-voori^chkoopen. AVantzy hadden nu den gant-
Ichendag zonder voedfel dooigebragt; en fchoon hunne zielen door 't

geeftlyk brood van Gods woord verkwikt waren , hunne licchaam waren af-
gelloofdvandenweg, dien zy gegaan hadden, en van den honger, dien
zy geleden hadden, ennogleeden: dies fchynt het den Difcipelen hoog-
noodigdefchaaren weg te zenden, en de H. Leerrede af te breken, op
dat ze fpyze en ruft in de nabuurige Vlekken mogten zoeken. Maar J. Cdie wift wat hy doen moeft, en indeezen oogfchynlyken nood zyngroot-
magtigheid wilde betonen , antwoordde : het is onnodig datz.e heenen gaan

,

geeft gy haar eeten. Hy wift wel , dat hun dit onmooglyk ware , maar dus
zal de aanftaande wonderdaad onbetwiftbaarder zyn, en heerlyker door-
ftraalen. Ook belyden zy , na overflag van hunnen voorraad, dat zy bui-
ten ftaat warenom zo groorvolk, dat wel vyfduizend mannen uitmaakte,
tekonnenfpyzigen, en zeggen.- ivy hebben hier maar vyfbrooden, die van
gerft

, en de fpys der geringfte menfchen waren , en niet zeergroot moeten
zyngeweeft, nadien een jongsken die mededroegmet twee villchen , die in
de Galileefche Zeegevangen en voorts gebraden waren. Dus was'er voor

T a dui-
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LzentmancenkleinbrooiendanluddendeVrouwenenKin^^^^^^

S geSnderenhonger , dandemannen hadden. En wat k^^^^^^^

vXnb^en? wie zoïd'er iets vankrygen, en verzadigt worden ? zelfs

CdealhetgeldderApoftelen,alszydatoptelden,zoverreni^^

wantdabloptomtremtweehonderddenam

rnzeftLgulden. Jefus gebied echter die vyfBrooden en
twee Viflchen tot

Sm eLengen/ende fchaarente doennederzittenmhetgr^^^^^

tTeld om^^^ eneenen heerlyken maaltyd te geven.

Veelhaddendejoodenopmetde maaltydenvan honnenMeinas, die zy

prachtig, overvloedig, welMig begrepen; daarmendefmaaklykftewy-

ïndrinkn, dezoetrteleldcernyennuttigen, envolvreugdenvroty^^^^^^^

wezenzoud. Maar hier zal de waareMeffias zynen toehoorderen eenen

anderen maaltyd toebereiden, en doen zien, dat de menfch met alleen

leeftbybrood; toaarby allen Woord, dat Gods mond uitgaat. Met zulk

een ooamerk heft J.
C. het brood op , en zyne oogen ten hemel

,
en

fpreekt den zegen over dien geringen difch . die zyne grootmagtigheit

zoud openbaren. Het was de gewoonte derjooden ,
noit (pys te nutti-

gen dan na voorgaande bede om Gods Zegen, op dat ze daar mvoedfel-

kracht, en verzadinge vinden mogten. Maar J.C. zegent de Brooden om

diete doen (trekken voor zogroote menigte , als hier by weerdlchappen

aanlag, en vyfgerfte koeken en twee vülchen voor vyfduizend mannen,

en veele vrouwen en kinderen tedoengenoeg, en overvloedig zyn. Na-

tuurlykerwyze konde ieder nauwlyks een klein ftuksken genieten :
maar wat

is'ertewonderlyk voor hem die almagtigh en boven de natuur is? J. L.

breekt de brooden: want die waren platen ügt te breken: hy geeft die aan zy •.

no twaalfApoftelen , als difchbezorgers , welker dientt hy gebruikt
.
om het

wonderonbetwiftbaartemaken. De twaalfApottelen deelen vyf brooden

onder vyfduizend mannen , endus ieder nogmmder als een halt brOKl, en j

zie den vinger Gods , die kleine voorraad is wonderdaadig uitgedyd
,
en

meer dan genoeg voor allen, eetm allen, zo weinig: dat was iets

groots. Zy worden allen verz.adigt , dat wasnog wonderlyker ;
daar (chie-

ten noT twaalf korven over , dat ging alle wonderen te boven. Dit kon met

gefchieden als door Scheppingkracht: en die zulks doet, moet Opperniagt

hebben , om de dingen te roepen die niet zyn , als ofze waren. De Ipys

wordgenuttigt, en vermindert niet: de voorraad word gegeten , en ver-

menigvuldigt : Vyfduyzend en nog meer worden verzadigt , en waalt kor-

ven khietenover. IsJefus hier in minder,ofmeerderdan Mofcs? Het Man-

na daalde uit den hemel tot bewys , dat God , en niet Mofes dat gat
:

enj
.

C.

breekt vyfBrooden, en geeft die zynen Difcipelen, totblyk, dat hy die

vermenigvuldigde. Wie ziet daar in ook geen heerlyk voorteken van liet

geeftlykvoedfelbrood der zielen, dat in dehuishoudinge des N. ^-^^^^

den dienft der Kruisgezanten moeft uitgedeelt wordenonder alle Volkeren,

in de woeftyne der weereld: wanneer alle gelovigen zouden eeten en
verza-

digt worden.^
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HET XXX TAFEREEL
Oedegodloozen liftiger en doldriftiger woeden, om
Gods eer te verduifteren,en zyn ryk te (luiten , hoe die
heerlykerdoorftraalt, en roemruchtiger word voort-

gezet. Herodes was niet verzadigt met het hootd en
martelbloed vanJohannes; maar legt toe op het dier-

baar leven des Heilands , op dat zyn naam en ryk mogt
vergaan. Jefus was daarom dien wreeden dwingeland
ontvloden , en had zyne vlucht verheerlykt met dat

wonderdaadig fpyzigen van zo veele duizenden , en zal die nog verheerly-

kenmet meerdere wonderen tot bewys zyner Godheid en voortzetting van

'theilryk. Zo haaft was de wondermaaltyd niet geëindigt , ofj. C. dwingt
zyne Difcipelen weder over te fteken, en de Galileefche Zee , fchoonde
nacht voorhanden was , over te varen , terwyl hy de fchaaren wechzenden,

en ontwyken zoud : op dat hy niet zoud fchynen aanhang te willen maken,
maar in eenzaamheid bidden mogt. Thans was deduiftere avond gevallen,

en 't fchip met de H. Apoftelen in zee gefteken , en J. C. alleen aan land , als

de zee , die noit geruft,noch te vertrouwen is,word ontroert,en de wind op-

fteekt. De baaren verheffen zich meer en meer,en flingeren , en dreigen het

tegenworftelend wand,dat gevaar liep in't midden der onftuimige zee.Maar
de Heiland laat hen tegen wind aan ftevenen en ftryden , en komt niet tot

hen afvoor de vierde, en laatfte nachtwaak, ofdrieuurenvoor zonnenop-

gang. Want deJooden, in navolginge der Romeinen, verdeelden hun-

ne nachten in vier wachttyden , ieder van drie uuren , zo dat het fchip door

tegenwind en zwaaren ftorm belopen , nu eenen langen tyd in 't midden

der duifternillèn en holle golven gedobbert, en zy met gevaar gevaren had-

den, ennietmeergevordert, dan'ir)/^f«rTO/«//gof^^r-//f ftadien. Maar
ofwelJefus de zynen zo lang in 't gevaar liet , hy was nochtans hunner ge-

dachtig , en verliet ze niet. Hy treed onverlchrokken in de woefte zee ; hy

betreed de hoog opgejaagde baaren , en baant zich eenen veiligen weg in 't

midden der woedende golven en ftormwinden , waar mede hy 't geloofzy-

ner Leerlingen beproeft had.Zyne licchaams zwaarte doet hem niet zinken,

maar de vlotte wateren dragen hem, en leggen neder en vaft voor zyne voe-

ten. De Difcipelen door het onweder verlclirikt , zien hem naderen, en

verfchrikken nog meer. De verbaalHheid benevelt hun verftand ;

zy verbeelden zich heriïenbeelden , en zeggen : het is een fpookfel , een

gedrocht , een geeft in menfchenfchyn. Zo krachdg werkt de fchrik

,

datze luidskeels beginnen te roepen ; en hoe de gewaande fchim meer na-

dert , hoe de verbaafdheid meer toeneemt , en ieder zich nader by zyn on-

dergang acht. MaarJ.C die zyne Difcipelen op deezen harden toets had

gezetjzal die vrees fl^ten,en hunne zielen verzekeren. Zytgoeds moeds , zegt

hy, vreeftniet, fchreuwtniet, maar verlaat u opmy. Ik ben't. Ik ben de

Heer uwVerloflèr , die totukome, om u te redden uit ditgevreefdonheil,

V e;i
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en myn' Almagt te bewyzen. Vreefl dan niet , maar legt alle angftvalligheid

af, en vertrouwt. Petrus , die volyverig^ en de oudfte van 't Apoftel-tal was,

vat het woord, en zich niet kennende verbeelden, dat hetjefus ware, en dat

hy op de baaren konde gaan, en niet zinken, ZQÏdf.Heere, indiengy het z^yt, zo

gehted datiktotukomeop het water.
.
Hy twytelt of hetJefus zy , maar twyfelt

niet , indien hy het is , ofhy zal inagt hebben om ook hem van zinken te be-

hoeden , en op de zee te doen wandelen. Jefus zeide hem , kom , treed uit

het fcliip op 't water, en neem eene proefvan myne grootmagtigheid , en gy

zult bevinden dat Ik het ben , en geen fchim. Petrus kende ongetwyfeld de

ftemme des Heilands , hoe de winden bulderden, en de golven aandruiften.

Hy klimt nedervan boord, en wandelt op het 'tvater , om totJefus te komen. De-

zelvewonderkracht, die zonder licchaamveranderingjelus op enoverde

baaren deed treden,deed Petrus ook met zyne natuurlyke ücchaam-zwaarte

op de zee wandelen:en overtuigde hem en alle aanfchouwers , dat het waar-

lykJefus , en geen fpookfel was. Maar terwyl Petrus in 't midden der woe-

fte golven voortgaat , ryft een zwaarderftormwind , en jaagt de onftuimige

zee hooger op. Een nieuwe fchrik bevangt den Zeebewandelaar : zyn ge-

loof waggelt met de baaren : hy vreeft te zinken , en hy zinkt. Daar zyn

geloofhem ophield , en deed wandelen , doet het ongeloof hem fidderen

en zinken. In die uiterfte verlegenheid roept hy Jefus om hulp, I^eere, zegt

hy , hhoud my. Onvoorzichtiglyk hadde hy verzocht op het water temogen
wandelen , zonder te bidden , dat zyn geloofmogt verfterkt worden. Nu on-

dervind hy zyne zwakheid , en neemt toevlucht tot s'Heylands barm-

hartigheid en hulpvaardigheid. Jefus, dienoit vergeefs word gezocht,

reikt den nederzinkenden een hulpelyke hand , grypt hem aan , houd
hem op , en bewyft , dat hy alles draagt door het woord zyner kracht

:

maar beflraft ook zyns Apoftels klein geloof, zeggende, gy kleingelovige

waarom hebtgygewankelt ? Had gy vaft geftaan in 't geloof , gy had vaft ge-

ftaan op 't water. Konde gy my uwen Heere noemen , en vrezen } Zy gaan

t'zamen naar 't fchip , treden aan boord , en het dreigend onweder ftilt , de

wind gaat leggen , de zee bedaart , en die binnen fcheepsboord zyn , er-

kennen Jefus almogendheid en aanbidden hem , uit een regt befef , dat hy
meer was als een menfch ; gelyk zy ook zyn Godlykheid met deeze woor-
den belyden : waarlyk gy zyt Gods Zoon. Gy zytée Chrijius , de eenig-

geboren des Vaders, de waare Immanuel. Men kan hierin wederzien
hoe God de zynen beproeft , en wel overgeeft in gevaaren , maar noit

verlaat , en uit allen nooden dood verloft : zo dat de Kerk , en ieder regtge-

lovige zeggen mag : Gad is ons een toevlucht enfterkte , hy is krachtelyk hevon'

den eene hulpe in btnautvtheden.
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HET XXXI TAFEREEL
Ls het lyden des Heilarids naderde , poogde hy door
trooftryke Icerleflen zyne heilgezanten tegen de erger-
niïïe van 'tkruys te wapenen, en te doen zien, dathy
vry-en blywillig dien fchanddood zoud onderaaan
Noit Ijprak hy daarvan , ofde Difcipelen wierden hart-
grondig bedroeft, en toonden hoe noode zy van zo
grooten Leermeefter zonden afgefcheurt worden
Maar gelykde krachtigfte redenen zelden of noit zo

diepen indruk doen,als hetgeen men ziet en met eigen oogen aanfchouwt

,

zo voegde Jefus ook by alle zyne vermaningen een volheerl) k veitooo- zy-
ner algeooegzaamheid

, en hoogwaardigheid. Eenige dagen had hy door-
gebragt in 't Noorder gedeelte van 't Erüand . niet verre van den oorfpronk
derjordaan. Ten achften dageneemt hy Petrus ,Johannes, enJakobusmet
zich

,
als drie onwraakbaare getuigen zyner verheerlyking : en gaat naar ee-

• nen hoogverheven berg, dien de Ouden T^^?^ornoemen, en op de gren-
zen van Izafchai- byNazaredi ftellen. Doch anderen zoeken dien heuvel
by Cefarea Filippe,aan dejordaanbron Paneas.maar zonder zekerheid. En
watis'eraan de plaats gelegen als men hemelfche gezichten ziet , en van
der aarde word opgetogen ? Chriftus brengt zyne drie Heilgezanten op ee-
nen hoogen berg,dienwymet eenen der drie ooggetuigen den Haligen berg
mogen noemen. Hier veranderthy van gelaat, niet van licchaarn; hier
word hy met Heerlykheid bekroont , en khittert gelyk de zon op den hel-
deren middag. Zyn aangezicht is ftraahyk en verdoolt de zonne zelve. Zyn
gewaad is wit , en Ipiefd door wederftuit van 't hcht zyns aangezichts eenen
volheerlyken glans , die de oogen der aanfchouweren verblind door kracht
vanfcliitteringen. Dies zagen zy een voorvertoog van die heerlykheit, die
Chriftus na zyn kruysdoodontfiingen moeft, en een bewys dathy was de
eeniggeboren des Vaders. 'T was nacht , en deeze fchitterglans te heerly-
ker in 'tmidden der duifternilTe ; en zie , de hemel gaat nogmaals open om
Jefus te grooter eere te geven, gelyk by zynen doop gefchied was. Mofes en
Elias dalen in zichtbaarelicchaamen nederom met hem in mondgefprek
te komen. Mofes de groote wetgever en leidsman van't oud volk; Elias

de handhaver van der ouden fchaduwdienft , en yverigfte Profeet, ver-
^chyne^ t'zamen , tot bewys , datJ. C. het einde en doelwit der weten pro-
feeten zy. Hungefprekbeveftigtdat, want zy handelen volgens hunnen
hemellaft , van s'Heilands uitgang uit hrufaUm ; van zyn lyden , kruisdood,
en volgende heerlykheid. Zo ftemt hun fchriftgetuigenis en mondgefprek
volkomen over een. De nacht had der Apoftelen oogen bezwaart , en als

zy uit den flaapfchieten , zien zy dit volheerlyk gezicht , en Petrus volgens
zynengewoonen yver het woord vattende , zeide : Heere het ts goeddat -wy
^'^r

, en byder hand zyn , laat ons hier drie tabernakelen maken , om hier

teblyven, daar het zo heerlyk en bekoorlyk is, eenen voorV , eenen vow
V 2 Mofes
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Mofa cn ecncn -voorElias, als waren die twee groote Profeeten nederge-

daakl, om opaardeenonderdemenfchenteverkeeren,tot opbouw en uit-

breiding vanGodsKoninkryk. Maar hy word wel haaft beter onderricht;

wantteiVlhydiewoordennog(prak,^/^^^^^%f'^^door{chynende'u;o/^

omringde Moies en Elias,en voerde die hemelboden uit hunne oogen weg

Dus wertoudstyds Elias met eenen hemelwagen opgenomen. Dus trad

Mofesincend.kkewolkeopSinai, en tot God Duswerd ookde Leger-

tempel met eene dikke wolk overdekt. Maar als Mofes en Ebas verdwe-

nen zvn , blyft Chrittus,om wien zy gekomen waren , alleen ,
tot een voor-

fpel, dat wet en fchaduwen moeiten verdwynen,enChriaus een onbe-

vv eeglyk ryk opregten. Uit de wolke horen de drie Difcipelen eene luidbaa-

reftem, ofdeeze Godfpraak : ^ff;^^, voor wien de hemelgezanten waren

eeweeken, is myngeliefde Zoon in welken tk myn welbehagen hebbe, die ge-

komen is in't vleefch om myn welbehagen te doen en gelukkig te doen voort-

gaan: hoorthem, als dien grootenHeilprofeet, die grooteris, dan Mofes

en alle Profeeten, in wiens mond ik die woorden leggen zal, die noit Pro-

feet kondefpreken. Dkgehoortengelooft moet worden, als die Uitlegger

uit duizenden , en de groote Engel van Gods verbond. Die godlyke getui-

genis jaagt den Apoftelen een grooten fchrik aan , en alle die fchitterglanfen

vanJ.Cvandewolke, van de verlichte duiftemifTe, vermeerderen hun-

nen angft , zo datze nedervielen op hunne aangezichten , en zeer bevreejl wier-

den. Maar J. C. treed naar hen toe , raakt ze aan , beurt ze op , en zegt

:

vreeji niet. Die ftem moet u nietverbazen , het is deftem , nietvan den ver-

toorndenGod , maar van den verzoenden Vader, dieu in my, zynen Zoon,

tot zoonen aangenomen heeft, en medeerfgenaamen derhemel-heerlyk-

heid. Dit verzekert hen , zy (taan op , zien rondom , maar niemant danje-,

fus alleen. Zy klimmen denberg af, vol groote gedachten van dit heer-

lyk gezicht , dat hun de tóekomende heerlykheid veronderpandde , en

s'Heilands kruisdood moeflrdoen niet ergerlyk , maar hoognoodig vinden.

Jefus gebied datze deeze verheerlyking niemant zouden bekend maken,

voor zyn' opftanding , verloft ze van hetjoodfch wanbefef omtrent Elias,

toont datjohannes , en de beloofde Elias gekomen was , en dat hy lyden en

fterven, en gekruid zou worden door de woede derJooden,gelyk zyn voor-

loper, de geeftlyke Elias, door Herodes gedood was. Zo moeten alle gelovi-

gen met Chriftus lyden ,om methem verheerlykt te worden , en door vee-

Ie verdrukkingen ingaan in 't Koninkryk der Hemelen.
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HET XXXII TAFEREEL
Etrotfe boosheid der Schrift-en Wetgeleerden draak
middagklaar door, in de fnoode vraagen

, waarmede
zy de Opperde wysheid meenden te verdrikkcn. Een
deezer huichelaaren verzocht den Heiland , onder
fchyn van bekommerd geweten , hoe hy konde z^a-

,

lig worden ? J. C. zond hem tot den Weteifch , en lief-

de Gods en desnaaften. Maarhy die rechtvaardig

was in zyn' eigen oogen,had de onbefchaamheid van te

vragen ; w/'? is myn naajle ? Een fnoode grond , dien hy in de (choolcn

der Farizeen gelegt had , deed hem die zwaarigheid voordellen : want daar

leerde men dat een i?«</(f«, QXizéhQ&nJoodengenoot der Poortc, die geen
volkomen lood was , geen evennaafie was. J. C. befchaamt dien boozen
vraager door een volgeedigegelykeniflê. Zeker man, zegthy, kwam van

Jerufalem naarJericho,eQn weg , die zeer gemeen dogh niet te min gevaarlyk

en vol druikroovers was , wegens de bollchen en druellen, daar zich de
ftraatfchenders verfcholen. Die reiziger, vervolgt I. C. , -verviel onder de

Moordenaars , die in deezen tyd veele waren in 't loodenland , om de veel-

vuldige fcheidsbrieven , badaarden, misnoegden over de Romeinen, en

andere booswichten. Die ftruilaooversfchudden den reiziger uit , en Jlaan

hemonmenfcUyk, doorwonden hem , en laten hem zieltogende leggen.

By geval komt'er een Prie/Ier : want teJencho woonden veele Tempeldie-

naars , die op hunne weekbeurten op-en afgingen tuflchen die Stad en Je-

ruzalem. DiePriederdie anderen barmhartigheid moed leren, had zelf

die liefdeles vergeten : hy ziet dien elendigen van verre , en vliegt niet toe

,

omhem zyne hulpe te bieden , maar wykt ter zyde van hem af , en Iaat hem
In zynen beklaaglyken daat leggen. EenZfwV, die de Tempelzangen op

zyne beurtmoed bedienen, en de wetgeheimcn openleggen , komt den

zeiven weg af, envan zynen Weekdiend, maar is even onmededogende,

en Iaat den zieltogenden met de dood wordelen zonder hem te helpen , de

wonden te verbinden , de pynen te verzachten , ofecnige laafenille aan te

bieden. Welligtkwam de fchynheiligheid by de onmenlchelyke onbarm-

hartigheid , om dat'er , volgensde Wet , niets zo onrein was , als een dood

lyk , waar voor zy dien gekwetden en uitgefchotenJood hielden. Maar die

van zyne dam-en geloofgenooten verlaten was , is van eenen vremdeling,

en geflagen vyand van hetjoodfch volk geholpen , gekoederd , bezorgt.

Een Samaritaan , zegtJ. C. verder , reifde , en kwam langs den zeiven weg>

en zaghem in zynen elendigen daat , en werd inwendig met ontferming aan-

gedaan : hy ziethem uitgelchud , en de bloedige wonden gapen , hyvind

hem zieltogende , en naby den dood : maar hy (luit zyn hart niet , gelykde

PriefterenLevit, fchoonde Samaritaanen geenen diend aan dejooden

deeden , noch van hun onttangen wilden : hy verbind de zwanre wonden ,

daar een droom van bloed uitliep : hy zuivert die,en giet'er heelzaamen bal-

X fem,
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fem, olye,enwyDin,diehyme4epp reis genomenhad. Hy verfchoont

zkh niet , dat hy geen arts , en der niedecynen onkundig zy
: maar

gebruiktihulpmiddelen, die hyby der hand heeft. Nadathetmededo-

lend verband, een kieine verkwikking en verfterking heeft aangebragt,

laadhydienmishandeldenopzyn.j^.«laftdier, gaat zelf te voet, brengt

hemindeherberg,enbezorgthemnaarzynvermogen. Sterker nog drong

hemdemenfchlykelietdeplfcht, en des anderen d.iagszyne reis vervorde-

rende, seefthy denwaardtweepenningen, of eenen halven#^./, hoe

veeldèjooden jaarlyksmoeften opbrengen tot verloflinge hunner ziden,

en'tseen bier niet onaardig voor hetlevenvandezenjood hefteed word,en

cenoesfcheentotdewederkomftv^ndienbarmhartigen reiziger. Hy be-

veelt den elendigenernftig aan de zonderlinge zorg van den waard, met

dieuitdruklykewoorden : Vraa^K-org voor hem, en z.ogy meer aan hem te ke-

fte tfdt hebben <^ele,t , als deeze penningen, die ik u gegeven hebbe ,
dat^d

ikuwedergeven; en volvaardig betalen, ^^«*':t'^^^''^ö'«;> en hier door trek-

ken zal Zulk een levendig en lietddaadig voorbeeld fteldej. L. dien trot-

fen Wetgeleerden voor , en aan zyn eigen oordeel wie van de dne dc

naafte van den mishandelden lood ware; of zyne twee ftam-en geloofge-

nooten , ofde Samaritaan , die zyn vyand , maar in dit deermswaardig ge-

val , zyn heelmeefter en bezorger was? De Schriftgeleerde velde zyn ei-

een vonnis , en lefus zeide hem , en in hem , ons allen ,
gaat heenen

, en doet

desaelyks. Zo bekrachtigt hy zyne voorgaande Uefdeleflen ,
en leert ons

,

zdis onz^en vyanden goed te doen. Ook zyn alle menfchen uit eenen bloede,

en dus onaffcheurlyk aan malkanderen verknocht
en liefddaadigheid Ichul-

dig. Die zich in zinfpelingen vermaken,nemenJ.C. voor den barmhartigen

Samaritaan; den gewonden en zieltogenden voor den zondigen menfch.

wiens doorgriefden doodkrank geweten, hy, uitonbegryplykemededo-

gendheid, geneeft, enkoeftert,enftiltdoorolyeenwyn van genade en

trooftrykQ belofteniflè.
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HET XXXIII. TAFEREEL
AuwlyI<sis'erietszoverrcheiden>alsdc2innekeurder
menkhen

: endatverwonderenswaardigis, hoe ver-
cheiden die ook zyn mag, meint ieder het befte te
kiezen

. om dat hy naar zynen aart en genegend-
heid kieft. Een aardsgezinde

, die geen hoogerbe-
doehngen heeft

,
dan het aardfch

, bedenkt niet anders
dan het aardfch

, zoekt niet anders dan het aardfch,
f20''g™andersdanhetaardfch:maareeneverhel

meHeziel jaagt naar 'tgeenboven,enniet hier benedenis.Zoveelhooser
alsdehemelbovendeaarde is, zo veel hooge bedoelingen en bedenkin
ffenheefteengeeftlyk, boven een aardfch menfch. Zeil in de geSgenkhmmen aardlche gedachten op , als zy met vleefch en bloed te rade saan
DitzietmeninMartaenMaria, twee zufters van Lazarus, dienTefusd^
den dooden opwekte Deeze woonden by een, en in zeker vlek, Betha-ma genaamd daar

J. C. doortrok , en zich ter rufte begaf Martha
die t huisbeftier vlytig waarnam , deed alles om haaren grooten Gaftwel te ontjangen

,
en naar haar vermogen heerlyk teonthalen. Alsware

de Heiland met fpys en drank te bekoren, en op veelheid en cierlvkheid
vantatelgerichtengezet. Zy brengt alles by, wat tot een gul-en Goedhar-
tig onthaal mogt dienen. Zy werkt, zy zwoegt, zy zweet omJefus metde zynen haare herbergzaamheid en toegenegendheid te bewyzen Maria
daar en tegenhoud zich ftil, en zet zich als eene DifcipeHn aan de voeten
van dien Leermeefter der gerechtigheid , om van zyne lippen de genade te
Horen, en door zyne hemellelTen voedfel voor haare ziel te genieten Zv
zoekt eene geeftlyke en betere fpys, en vind ze in de heilgcheimen dieT C
ontdekt, terwyl Martha heen en weer vliegt, om de fpys te bezorgen,'
die vergaat en alleen het licchaam voeden kan.Maar die onbekommerdheid
en Itille ledigheid van Maria in deeze werkvereifchende omftandigheid

,

Ichynt Martha
,
die zo bezig en werkzaam was , wanvoeglyk en ontvdig

,

en niette verdragen: dies klaagt zy daar over, enzegttotJ.C. H,er/,trch
gy udat met aan

, dat myne Zufter my alleen laat, enflaatniet ecne hand
aan twerk, en trektgy « dat niet aan? is zy beter dan ik.^ ikwerk tot ver-
moeienstoe, enzyzitftil, als of'er niet te doen ware , dan aan uwe voe-
ten te zitten. Zal de fpys dus bereid , en Gy met uwe Leerlingen verza-
digt konnenworden.? gebied haar dan, datze my helpe, en niet ftilbl)-
ve. maareene hand toereike. Wat zoude het worden, dat ik ook ftil zat.^

20 klaagde Martha, en meindegroote reden te hebben van klagen. Maar
J. C. de geeftlyke werkzaamheid van Maria verre boven de licchaamelyke
zorgen van Martha,.en hare fpysbereidinge ftellende , beftraftdie onzuf-
terlyke berifpingen, en beantwoord haare klagte met deze nadrukkelyke
Wederlegginge

: Martha ! Martha ! gy bekommert enontruft u ot^er njeele
^tngen, en hebt onnodige zorgen : als of ik lekkernyenen difchcieraaden

X 2 ver-
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vereifchte, en niet leerde met weinig te vrede z,yn , dat Heidenen zelfs

geleert hebben , en de natuur ons nog daaglyks leen. Men leeft met by te

veel , maar by genoeg , en 't genoegen gaat alle fchatten te boven. Gy

ontruH Uo-vtr veele dmgen, gy loopt , gy vüegt , gy werkt en wilt 'z;^f/heb-

ben, enverwaarloofthetnutteennoodige, datde ziel voeden moet. Een

ding is noodig, Tafelgerichten fchafFen maar fpyze , die vergaat, maarGod

reet te kennen , zyn woord te leeren,hem boven alles te ftellen, te zoeken, te

dienen en teverheerlykenfterkt de ziele.Wat daarbuiten is,kan den menfch

niet baten. Dat iep deel heeft Maria verkoren, en is werkzaamer met

de ziel , dan gy metuw licchaam. Berifp haar dan niet , dat zy ledig is

,

als zymy hoort, dien zy niet altydhooren kan. Zy bezorgt u het onfterflyk

deel, en verzadigt zich methettielfpys, en waarom wilt gy haar dog dien

fchatberoven j die haar eeuwig ryk en gelukzalig maakt.? zo veroordeelt

J.C. de verkeerde bedoelingen
dermenlchen, en leert ons den hemel in

hart en oog te hebben , zonder ons te bekommeren met die dingen , die

onnut en noodloos zyn , om ons bezig tehoudenmet het befte deel, dal ons

niet kan ontvallen.
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HET XXXIV TAFEREEL
Et geweten is meer , dan duizend getuigen , en ontdekt
den menfch aan zich zeiven , die zich voor alle ande-
ren verbergen kan. De getuigen van buiten kan men
ontgaan, of door fchyn bedriegen

: manr degetuige-
nifle van binnen kan men nergens ontvlieden , en zy is

onbedrieglyk. Watmen doet, wat men denkt, wat
men zoekt , die getuige overtuigt , en volgt overal.

Die anderen befchuldigen wil , word daar zelt door be-
fchuldigt en befchaamt , en verdomt. Zo vat Chriftus de Schriftgeleerdeii

en Parizeen in het hart , en vangt die fchynheiligen in hunne argliüigheid.

Die booze looze menfchen brengen eene onkuilche Vrouw tot
J. C. in dert

Tempel,daar hy van den Olyfberg gekomen was, en't volk onderwees. Die
vuile fchandvlek van Gods volk had niet alleen haare trouw verbroken en
haaren echtgenoot fchandelyk bedrogen , maar was op heeter daat gevat, en
in't boeten haarer fchendluften verratl,zodat zy de mifdaad niet ontkennen,

noch verbloemen konde. Deeze trouwlooze (lellen de fchynheilige Schrift-

geleerden en Parizeen in 't midden van 'sHeilands toehoorderenen vooral

het volk tentoon , alsgeflagen vyanden van alle onkuisheid , en yverige

handhavers van Gods Wet : maar echter met een loos en boos opzet , om

,

was'tmooglyk, Jefuste verftrikken, die zo dikwils blykenhad gegeven,

dat hy in hunne harten las. Zy /preeken hem met vleijende lippen aan , en
noemen hem Meefier, daar zy hem zochten te verderven. Meejley, zQg~

genze, deet.eVroMwisopdedaadXeive, als i^overfpel beging ^gegreepen, en

Mofes heeft om in de nvet geboden , dat men z^ulke t^l fieenigen. Gy dan

wat T^gtgy ? Hier , meinden zy , wasjefus gevangen , wat hy ook antwoor-

den mogt. Want fprak hy die overfpelige vry , zo fprak hy Mofes tegen.

Veroordeelde hy ze , zo fchccn hy zich tot Richter te maken , en zonder

onderzoek van den (laat deezer Vrouw , de wet te miiduiden , die het ftee-

nigen , als de zwaarfte ftrafonder deJooden , alleen op ondertrouwde , niet

op getrouwde uitdonderde. Getrouwde Overfpeelfters werden nevens

(Jen Overfpeelder geworgt : Ondertrouwde werden , nevens den Schen-.

der, gefteenigtjdoch was 't eens Priefters Dochter, zo werd zy levendig ver-

brand. WatJ. C. dan ook antwoordde , hy fcheen gevat te zullen worden

:

maar zo hy zweeg , zoud hy nog meer hebben mifdaan , en de heerlykheid

der wet door ftilzwygengefehenen te vernietigen,en een fchandlyk overfpel

goed te keuren. Maar wat magdedwaazeichyndeugd den hartekenner

ftrikken IpannenPjefus hukt neder en fchryft met zynen vinger in het ftofvan

den Tempelvloer , om , gelyk fommigen willen , zich als Priefter te gedra-

gen, die den yvervloek op een Cedelken fchreef, en hetTempelftof met

yvcrwater vermengde : inzonderheit , om door dit vloerkhrift de vloek-

waardigheid dier huichelaaren te ondertekenen. Maar gelyk fchynheili-

gen onbefchaamt zyn , zo dringen deeze ookop antwoordaan , en herhaa-

Y len
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len die liftige vraag. J. C. regï -i^ch op , en treft ze inde ziel :
T)ie van u lie-

den tonder avonden is , zegt hy ,
luerpe den cerfienfleen op haar. Dit was naar

de wet; die beval dat de getuigen den eerften fteen zouden werpen tegen

de Mifdaadigen : maar dit was ook een doodfteek in 't harte dier Godloo-

zen, dieaanallevuiligheden» boosheden, fchendaadenfchuldig ftonden.

en ftrafbaarder , dan die Overfpeelders waren. Hier op vervolgt J. C. zyn

vloekfchrifr , en drukt het in 't Tempelftof, als tot voorfpel ,
dat het land

eerftdaags met den vloek geflagen , en de Tempel in puin en ftof gelegt

zoude worden. Maar die huichelaars in 't gemoed geraakt , en door

wroegen en knagen van 't overtuigd geweten onlydelyk geprangt , gaan den

een voor , en d'ander na , zo Jonge als oude , ten Tempel uit befchaamd en

verftomd = voerende eenen beul in en met zich , dien zy niet ontvlie-

denkonnen. Jefus ^/fƒ alleen ,
endebefchuldigdeVrouw, mettraanen

inhaar oogen , met een bitter gevoelen haarer mifdaad , met berouw en

leedwezen en Zucht om s'Heilands genade , vind zich in 't midden van 't

volk , doch zonder befchuldigers. Chriftus vraagt haar , ofde befchuldigers

weggeweken waren , en of zy haar niet veroordeelt hadden , niet , om dat

hem zulks onbekend was, maar om hunne godlooze argliftigeid aan allen

bekend te maaken. En als de befchuldigde zeide , dat niemant haar veroor-

deelt hadde, fprakhy die trooftryke woorden: Ikveroordeelu ook niet , Ik

wil 't volk niet tegen u aanliitzen, noch Rechter over u zyn, gaa heenen,

naar uw huis, mAaxXondig niet meer , gedraag u eerlyk , en vlied alle hoe-

rery en onlcuiflcheid. Stel uwe leden tot wapentuigen der gerechtigheid

,

om in geen zwaarder oordeel te vallen , maar heteewig leven te verwerven.

Zo verftrikt J. C. die argliftige vyanden , en maaktze hunne eigene rechters.

Zo beurt hy de boetvaerdige Zondaareflen op , en leert ze de zonden fchu-

wen , en heiüglyk en maatiglyk in deeze weereldwandelen , om ziel en lic-

chaam te beho^iden voor dentoekomendentoom.
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HET XXXV. TAFEREEL
«7

Ls Jefus op zekeren Sabbatdag uit den Tempel
, en

doorjerufalem gmg
, ontmoettehem een elendiae die

blind geboren was. Die ontmoeting echtergefcfiedde
met bygeval, maar door s'Heüands voorzienigheidom zyne Godlyke wonderkracht te betonen DeH
Apoftelen nog bezwangert met het vooroordeel der
iJooden, meinden, dat deeze aangeboren blindheid
herfproot van de zonden der Ouderen , die deezenhunnen Zoonwarentoegerekent;ofdatdezieldeezeselendigentevoSen

ineenanderzondighcchaam gewoonthad, en om die mifdafden nub dkgebreklykhcchaam was overgegaan. Gelykdat wanbefefderzielvc Lt
zinguitdefchoolevanPythagorastotdeJooden was overgevlogen Diesvragen zy: Rabb.

, w>e h.efi ge.or,d,gt , dee.e
, .ƒ dat hybUndgeboren^yj zyftellen yad, ennietkwalyk, dat'ergeeneplaagen .ynzondermifdaaden. endatdezondenbronaderszyn van alle ziektfn /c

chaamgebiekenenftraffen. Maar hier in taften zy mis, dat'er geene re-den zy buiten de zonden
, waaromdieblindgeboreninzobcdroeljen

ftaat
terweereldzygebragt. Jeruswederrpreekthunvooroordeel,enantwooS-
noch deeie heeftge^ond,gt, noch ^yne ouders

, maardugefchiedop dat de -wer'-
ken Godsm hem goudengeopenbaart worden. Niet , dat de blinde zonder Zonden ware, of dat zyne ouders geene mifdaaden noch fchulden hadden
want alle menjchen z>j/n afgeweken , en derven de heerfykheid Gods Daar is nij
mant

,
die met ^ondigt. Maar de Heiland wil toonen , dat'er eene andere

voornaame oorzaak zy, waarom deeze bhnd geboren was , naamendyk,
Oods heerlykheid in 't bewyzen zyner wonderwerken, en genezen van ee-
nenongeneeflyken. Hetgeen hy nader aandringt door zyne zending als
ftyzegt: Ik moet werken de werken desgeenen, die mjgez^onden heeft , Xfflang
het dag IS. De nacht kom, wanneer memant werken kan. Zo lang tk m de
-weereld ben

, ^o ben tk het ücht der weereld : de Zon der gerechdgheid

,

die ieder verlichten moet, maar ook door den kruisdood ondergaan, nietom t hcht te verliezen
, maar op aarde niet meer gezien te worden. Dit

zeggende, fpoogh hy op de aarde , m maakte fljk uit datfpeekfel , enfreek dat
opdeoogen des blinden. Een wonderbaar geneesmiddel , dat welziende oo-
gen verblinden zoud . en de genezinge te wonderbaarlyker zal maken • want
dus zal ieder zien

,
dat niet het hulpmiddel , maar s'HeilandsAlmagt alleen

deeze oogen opene , die noit het hcht gezien hadden : en volgens fommi-
ger zeggen

, zelfs geen oogen , ofgedaanten van oogen , maar diep weg-
gezonken waren. Dus bewyft ookj. C. zyne fcheppingkracht , en dat hy
magüg zy de oogen te formeeren

; gelyk God in den beginne den gantfchen
menlch uit eenaardklomp , en verfchbezonken flyk vormde. Tot beto-
ningedatdebhndezag, heeftJ.C.hem gebonden naar 't badwater 5"/^,
eene heldere Fontein , die aan den voet vanden berg Sion uitberft , en de
naby gelegen hoven befproeide, en injeruzalem vloeide met een aange-
naam gedruifch. Maar hoe heilzaam die wateren mogtenzyn , en daar toe

X 2 van
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van de Priefterendikwyls gebruikt wierden,
ieder zag Ugt, datzedeoogen

niet konden openen, endathydiezichderwaardsbegat, met meer blind

moeftzyn. Denabuuren, die den blindgeboren kenden, en zagen, ftaan

Verbaaft over die ongehoorde wonderdaad ] eh vijgen hem door wien , en

hoezyne oogrk gco^ent zyn ? én op betüiginge , datjefus zulks met llyk-

fpeekfel deet, eh aanroeren zynet vingeren, bïagtenzy den zienden bHn-

den xMan voö)- denJoodfchen Raad , daar de Parizeen en Schnfgeleerden

op dén ftbel van Mofes zaten. Die vyanden van J.
C. doen nauwkeu-

rig onderzoek , ofhy, dié nu zag, waarlyk W ware
?
hoe

,
en

door wien hy z^iende wierd ? Decze doet eene ronde belydenifle, hoe 't zich

had toegedragen, hoejezus Jljk op zyne oogen had gelegt ,
hem naar de

Fonteine Siloam gezonden , en hy nu zag. Dat hy zag ,
zagen zy klaar

,

èn konden de wonderdaad niet wraken. Dierhalven vatten zy 't op

den tyd, wanneer die genezing was gefchied : gelyk het den Guiche-

laren noit aan voorWéndlel hapert. P«ïC^ tnenfch , zeggenze van J. C. , is

han God niet , lüdht h) houd den Sabbat niet die van God is ingeftélt, en ver-

bied te werken , daar hy nochtansj^^WWm maakt , en metfpeekfel vei-

mengt, en menfchen ^er/èef Want volgens de loodfche Leermeefters

was 't ongeoorlooft op een Sabbat ïeïnanneienez,en , endeoogen tei^hen ,

oïmet fpeekfel te ftryken , om dat het een foort van Artfeny is. Anderen

nochans uit het midden der Fdn^off» verdedigden Jefus, en zeiden: hoe

kan een mehfch , die eeti Zondaar is, en dc Wet breekt , z.ulke tekenen doen?

Die onderlinge tweedracht raad hun den blinden nader te ondervragen , of

zy uithem mogten ontwaar worden, dat 'er tuflchen Jefus en hem eenig

bedrog en verdrag ware betteken, enG), zeggenze, watz^egtgyvanhem,

dewyl hy uweoogcn heeft geopent ? Hy antwoord met hartgrondige vrymoe-

digheid , die zyne oprechtigheid deed blyken : Jefus is een Profeet. Dee-

ze belydenis maakt hem verdacht , en de vyanden van Jefus ontbie-

den de Ouders van den blindgeboren ,
ondervragen hen , of deeze hun

zoon , en bhnd terwereld gekomen zy } en hoe , en door wien hy nu z^ieA

zy antwoorden naar waarheid, erkennen hem voor hunnen; zoon, ert

beveftigen, dat hy blind geboren was ; maar van zyne genezinge betuigen

zy geene kennifle te hebben , enwyzen den Raad tot hunnen zoon , die hief

over nader gevraagtkondeworden, naardien hy zyne jaaren had. De zoon

word andemiaal geroepen, en vermaant Godede eer zyner geneezinge te

geven : en zo bekennen de vyanden van J. C. zelfs , dat hy eenGodlyk

werk hadde gewrocht , en datze door onverzoenlyken haat hem die eer ont-

wringen , waar van zy geen klein bewys geven , als zy van hem zeggen
:
-wy.

weten dat deei^ menfch een z^ondaar is. Maar de blindgeboren houd zyne be-

lydenifle vaft, en zegt: of hy een z^ondaar^is weet ik niet dit weet ik-, datik

hlindwas , en nu Xte. Maar hoe hy Chriftus meer eere geeft , hoe hy zich

gehaater maakt; zo datze hem voor een zyner difcipelen, en fnooden zon-

daar uitkryten , en uit hunne vergadering werpen. Maar Chriftus kofflt

hem anderwerftegemoet, en leert hem, dat hy Gods Zoon, en 't zalig-

makend voorwerp des geloofs is. Dus werd hy dubbeld ziende ,
en naar

ziel en licchaam verlicht.
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HET XXXVI TAFEREEL
E heerlykheid van

J. C. ftraalde , hoe langer ; hoe meer
door. Gelyk de blyde Zon boven de kimmen gerezen,
hoe langer hoe ftraalryker tot op den vollen middag

!

voort gaat , en thans met alle haare glanflèn fchitten : zo
deed ook de Zon der Gerechtigheid ,J. C. in den aan-
vang zyner heilbediening , wel veele wonderdaaden
totblyk z}'ner Grootmagtigheid ; en genas krepelen,
blinden , dooven ; maar inden voortgang, geneed hy

blindgeboornen , dooden , en die reeds begraven waren. Dit zag men in La-
zarus , die niet alleen geftorven was , gelyk de jongeling te Nain , maar zclls

ter aarde befteld , en al vier dagen in 't grafgeweell. Lazarus was den Hei-
land zeer lief. en had eenigen tyd te Bethanie.daar hy met Martha en Maria
woonde . ziek gelegen, en met de dood geworftelt. MaarJefus was daar
niet,weshalven de Zuftersvan Lazarus iemant tot den Heiland zonden, zeg-

gende: Heere, diengy liefhebt Lazarus, is krank. Maar lefus omtrent dien
heveling grooter blyken zyner Almagtigheid willende geven , dan hydus
verre gegeven had , fchynt die krankheid weinig of niet te achten , en zegt

:

deeZje krankheid is niet tot den dood , maar tot heerlykheid Gods. Want I. C. wi(l,

dat, /choon Lazarus ftierf. God in hem verheerlykt moed worden, enhy
dien heveling weder levendig maken. Daarom bleef hy nog, hoe liefhy
Lazarus had, twee dagen ter plaatfe daar hy was, zonder naar Bethanie te

gaan , om hem te genezen. Na verloop van dieii tyd zeide hy tot zyne Dif-

cipelen : Laat ons weder naarjudeagaan ; want Lazarus was nu dood, en zoud

uit het grafopgewekt worden. Maar de Difcipelen vreefden voor ludea

,

daar Herodes , de wreede moorder van Johannes , het oppergebied voerde,

en zeiden: Rabbi, AQ]ooAQn\\é>h&nV onlangs gez^ocht te jieenigen in den

Tempel , engaat Gy wederom derwaards , omU en ons in een onvermydlyk

gevaar te brengen , en ofin de handen van den bloeddordigen Herodes, of

van de woedendeJooden te vallen ? Jefus antwoord , dat hy werken , en in

't licht wandelen moed : en zegt hun eindelyk waar toe hy naar ludea wilde.

Lazarus , zegt hy, OnXe vriendJlaapt , en Ikga heenen , om hem uit denJlaap op te

wekken. Hoe hgtv erdaanbaar dit ook ware,noch vat het de Dilcipel kwaalyk,

en zegt : Heere indien hyflaapt , -i^l hygezoendworden , en wy niet genood-

zaakt naar ludea te gaan , en daar gevaar tè lopen. lelus dit wanbe-

grip horende , zeide rond uit : Laz^arns is dood , en ik hen Ilyde, om uwent wil-

le , dat ik daar nietgeweefi ben , op datgy geloven moogt , doch laat ons tot hem

gaan. Thomas zag dit aan, als een zeeker verderf, en zeidé: Laat ons

ookgaan op datwy met hemfterven.Onderwylen nadert I. C. het vlek, en Mar-
tha en Maria ontfangen de vrienden en bloedverwanten , die haar den rouw

kwamen beklagen.Want die liefdeplicht wert by deIooden,volgens een aal-

oud gebruik , zeven dagen lang onderhouden. Doch Maitha , die 't huis-

beftier had,en herwaards en derwaards ging,de tyding van'sHeilands komft,

eerder dan haarZuder horendcging hem tegemóet,en zeidehem,met han-

grondige droefheid : Heere I waart gy hier , in óns huis ^gtweefi , to ware myri

Z 'Broe-
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,diengyzoUefhebt, en ligtlyk had konnen genezen, ntetgeftorven.

Zoobcneveltdefmarthaargeloof, dat ze de genezing aan sHedandshc-

chaamtesenwoordigheid bind : maar in 't midden dier nevelwolke ftraalt

haar verbouwenw eder heerlyk door , en zy voegt'er deeze groote woorden

bv; maarooknuiveHik, dat God Vallesgeven ^al, ivat Gyvanhem begeeren

^ult I. C. om haar fmart te verminderen, en haar geloof te vermeerderen

voorfpelthaar, datha^t Broeder wederhal opfiaan. Doch zy verftaatdatvan

de Algemeineopftandinge ten jongften dage, diezy,metdemeefteJooden

verwachtte. Op die belydenis treed Jefus met haarm nadere onderhande-

Hne over de verwachting der Opftanding en toont haar ,
dat hy gemagtigd

zy , om den gelovigen het waarachtig leven te fchenken: en na dat zy be-

tuigt had dit te geloven , en hem voor den langbeloofden Chriftus en Zoone

Gods te erkennen ; zend Hy ze naar Maria , en blyft buiten het vlek
, om

nader by het grafte zyn. Want dejoodfche graffteden waren met alleen bui-

ten elke bemuurde (bd, maar ook buiten de vlekken, in opene velden of

hovenjomniemanttebefmetten. Maria dieblymaare verftaande , datj. C.

gekomen, en niet verre van de grafplaats was, begeeft zich aanftonds der-

waards. DeJooden , die in 't fterthuis waren om de Zufters te vertroo-

ften, volgden haar op de hielen, zeggende: z.y gaat naar het graf, op

dat z^y aldaar iveene, en in eenzaamheid haare droefheid voede. Maar tot

Jefus gekomen, valtzy hem te voet, en voert, met heetetraanen, dezelve

taal , als loaare Zufter , Heere: indiengy hiergeweefi waart ,
myn Broeder , ware

nietgefiorven. Dit zeggende , ftort zy weder eene beek van traanen , en be-

weegt Jefus tot w<rfw«. Dus weende hynamaal overJerufalem, en noit

leeft men dat hy lachte. En wat is'er in dit elendig traanendal anders dan wee-

nen en weeklagen te wachten ? fommige Jooden begreepen de traanen des

Heilands , als blyken zyner liefde en zucht tot Lazarus : anderen vonden daar

in hekelftofFe , en zeyden , konde hy die der blindgeboren oogengeopent heeft niet

maken , dat deete ,
nietgellorven ware? maar die fmaadwoorden Zullen 't won-

derwerk heerlyker maken. Jefus treed naar 't graf, en zonder vrees van

zich t'ontreinigen, gebied hy den wentelfteen van den mond des grafkelders

weg te fchuiven,en fchoon Martha zeide , dat hy al vier dagen in 'tgrafgelegen

had-, cnhnAykriekte , ZO doet J. C. den fteen afwentelen, heftzyneoogen

hemelwaards, danktden Vader, dat hy in dit wondergeval, hemgehoort, en

geholpen had , en roept met grooter ftemme : Latarm kom uit. Hier op ryft

de geftorven niet alleen , maar dat alle wonderen te boven gaat,hy komt uit

,

gebonden aanhanden en voeten-, omzwachtelt en omwonden ; het geen na-

tuurlyker wyze eenen levendigen zoude beletten op te ftaan. Maar wat is'er

wonderlyk voor Hem,die alleen wonderen doet? zy ontbindenhem,hy gaat

uit het graftot de zynen. De veelvuldige omftandigheden , die zo naauwkeu-

rig aangetekent ftaan: de menigte der rouwbeklagers,die oor-en ooggetuigen

waren vandeeze wonderdaad , ftellen dezelve buiten allen twyfel , en de be-

keeringzelve van fommigen der aanfchouwers, verdubbelt 'sHeilands won-

derkracht: fchoon dejoodfche Raad die zal pogen te vendelen. Maar wie

ziet hier in geen voorbeeld van den jongftendag, als J.C. zal komen om te

oordelen, de bazuinefteken, en de graven openen, en eerftgeftorvenen

en iangverrotten die ftemme doen horen:.S/<j«^ opgy dooien en komt ten oordeel.
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HEILIGE TAFEREELEN „

HET XXXVII. TAFEREEL
Choon het Ryk van denMe/Tias niet van deeze waerelH
moeftzyn, heeft hyechternuen danblSe '

veï^
dat hy als Koning heerfchen moeft. Dit betuigde hv in
dieheerlykebelydenifTcdiehyvoorPilatusdced

Dit
bewees hyindie zeeghaftige intrede binnen leruzalem
met lang voor zyn lyden en kruisdood. lefus had bv le-

- ^^w^r. - .

1-ichoeencnbhnden genezen, enindieftaddenToUe-~ '~
,

'naar Zacheus vereert met zyn difchgcnootfchap enmeernogmetdezahgheid, zynenhuize, dooreenoprel geloof. Le-
bragt. Hiervandaanginghynaarjeruzalem, enkwam teBethphage,1e-
nebergftreek, die met Vygen bezet, en niet verre van de ftad geleien wasDaar zend hy twee van zyneDifcipelen naarzeker vlek,dat vlak over henl4en het geen hy aanwees, met bevel, om eene Ezelinnc en haar Veulen waS
opnoittemantgezetenhad, teontbinden, en tot hem te brengen, om die
vooreenenkortentydtegebruiken. Enop datze niet befchroomt zoudenwezen dien laft uit te voeren , voegt hy 'er by : Indten nmant u ut lit
ofvraagt, of verhinderen vvil

, zo zegt, de Heer heeft de.z^en van „oodfn,
en wildietotzynendienftgeleent, niet ontvreemd hebben

, maar zal dié
na tkortwyhggebruikwederzenden; en de Eigenaar zal de Ezelinne met
haar Veulen aanftonds laten volgen. Detwee Afgezanten gaan naar 't vlek
en vinden op de wegfcheiding

; daar de gemecne weg, zo fommigen willen'
door een opgeregt teken, of fcheidspaal , van de Sabbatreize werd afge'
Icheiden

, en dus omtrent twee duizend fchreeden van lerufalem,
het Veulen en Ezelinne gebonden aan de deur van het huis dat 'er
Itond

,
en zondereenig beding te maken , daar anders de Joodfche wet-

ten omtrent de huurvoorwaarden van Ezels , zeer naauwkeurig wa-
ren

, ontbinden zy die dieren , en ftellen de geenen die vraagden wat zy dee-
den, metde woorden diejefushun in denmond gelegt hadde, volkomen
tevrede. Dus brengen zy Ezelinne en Veulen tot J. C. , fpreiden hunne
Weederen daar over

, en zettenHem daar op. Aanftonds vloeit'er eene
grootelchaarvanmenfchentoe, die hunne kleederen langs den weg , als
voorden Opperkoning fpreiden, en loverhutjes en groene meijenopfloe-
gen en weg en ftraat, daar Jefus in triomf doorreed , beftaken en ver-
cierden. Zie hier ieder , alsom ftryd , bezig met gejuich en vrolyk hand-
geklap, aanbrengen van takken, vlechten van loof, afbreeken , klimmen
opdeboomen, en eerbied bewyzen. De H. Vrouwen en Apoftelen vol-
gen het fpoor

, en gaan op zyde , als geeftlyke lyftrawanten. De blyde moe-
ders toonen haaren kinderen met vreugd en verwondering den gezegenden
Koning. Daar gaat een algemeen gefchal op , daar lucht en bqrg van weder-
mnit:Hoz.ama/HoZjama,de Zoon Davids!getegent is hy die komt in den naame
des Heeren ! Woz^anna in de hoogfte hemelen. De herhaling van dit vreugdge-
juich, en het gedurig roepen van Hoz^anna , bewees niet alleen de hartgron-
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'4e blyfchap van 's Konings üoe. ^j;^:^^^^^
dat hy de MeJ!^ cn Zoon

I^^"'^^' ff de palmtakken zeUs,

hetzy mendoor H<.««. ,
met

^^en dat als een
diedefchaareeifchte, «"^M"^ ^f^^'i^S^^ dltzy na den iW./-

vreugdegalmbegrype, ^'^'^^-'y^^^^^^^^ ^^voJr-
/.Hieilenzegentoezingen,plyk

meenenvan^^^^^^

fpeltenallenheilenzegenatlmeken^^h^^^^^^^

K, om datde 1 . j Dochter Sions , aangefpoort

iF*''»/"rTK -^fi?,pSylm ,*e„rdeWet,alzonderen
dag dezelveak 'tJ»'i[*'*v''t*S^^ m

ES ule n gefchal inleidden, en ot door omgang, ot door on-

3ruSoedgfor,den,enheetlykniomteren.alshyz.ch^

l'^rtV^yn; en «.««..dMdeMnderiderweeteld
wegneemt?
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HET XXXVIII TAFEREEL
Ene der laatfte en fnoodfte lagen, die Chriftus van zyne
vyanden gelegtwerden,was 't vloekgefpan der Fari(een
en Herodiaanen; die, hoe verfchillende van malkander,
hier in echter eensgezind waren.datzeJ.C. zochten ver-
dacht te maken, en te mogen befchuldigen vantwee-
fpalt en oproer tegen 't hooggezach des Roomfchen
Keizers. De Herocliaanen , die, meer dan waarfchyn-
lyk , begunftigers en gunftgenooten van Herodes , en in

geloofgronden Sadduceen waren , en overzulks de geflagenfte vyanden
vanJ. C. , fpannen met de Parizeen , die huichelachtige vvcrkheihgen , t'za-

men, en raadpleegen hoe zyJ.C. zullen konnen verftrikken metdietwift-

vraage, oi't geoorloft ware den Keiz^er Jchatting te betalen? volyverig was 't

loodfch volk voor zyne vryheid , en roemde op den grooten Aartsvader A-
braham , zonder iemant cynsbaar te willen zyn. In tegendeel waren de He-
rodiaanen , zo 't fchynt , den Roomfchen llaat en Keizer toegedaan , en zy-

ne tol-en fchatverzamelaars,die over dit ftuk met de voorftanderen derjood-

fche voorrechtenen vryheid meermaals in gefchil kwamen. Die twift khynt
eenen onuitwikkelyken ftrik te breidenom lelus te lokken. Want ftemde Hy
den Herodiaanen toe , dat men ichattingen aan den Keizer fchuldig was , zo

toonde hy zich een vyand van 'tjoodfch volk , en aloude vryheid : maar ont-

kende hy die verplichting, en verklaarde hy die fchatringen ongeoorloft,

zo maakte hy zich fchuldigh aan Majefteitfchennis , en zoud daar over van

de Herodiaanen aangeklaagt zyn geworden. Maar dit boos en liftig opzet

bedeldcen zy met vleiende hppen, zeggende : Meejler, weten, dat^
waarachtig zj^t , en den weg Gods in der waarheid onderwjfi : zonder aanzien

van iemant, door vrees noch gunft) de waarheitontzenuwt, en God alleen

dient in oprechtigheid. Zeg ons dan , en geefons opening wat ons te doen fta

inditftaatgefcliil: is't geoorloft , en niet ftrydig tegen Gods Wet, dat men

den Kej%erfchattingge'ue , en zich 'tRomeinfch gebied onderhevig kenne

,

ofmoetGod alleen onze Koning zyn ? moetmenhem alleen Tempelfchat-

tingen opbrengen.? maar hoe liftig deezeftrikvraagevernift was , zagJ.C.

het bedrog door 't midden der vleieryen , en a«de : gygeveinfde , die onder

fchyn van vriendichap en leergierigheid my poogt te vangen en te vernie-

len , wat 'verzjoektgymy } wat bedekt gy uw Ichendluftom my te toetfen , en

fchuldig te maken?/oö«/ my denfchatpenning.Want de munt,die onder dejoo-

den gangbaarwas, en tot Tempelfchattingftrekte, was de halve fikkel, met

palmtal( , wierookkruit en byfchriftgeftempeld : maar de Romeinfche munt

vertoonde denRomeinfchenKeizer met een randfchrift,waarin denaam des

Keizers , en aan d'andere zyde dikwyls zyn overwinning ftond. Dies zalJ. C.

hen uit den muntftempel befchamen als hy den fchatpenning eifcht. Want
als zy hem eenen Romeinfchen penning vertonen , vraagt hy : wiens beeld en

opfchrift is dit?om dus uit hunnen eigen mond hen te veroordelen. Gelyk zy

Aa dar»
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dan ook volmondigzeggen : des IQyz^rs.'T zy.dat het geltTiberius verbeeld-

de,die thans Oppervorft was;'t zy,dat hetjulius Cefar, ofAuguftus vertoon-

de, die voorheen de Roomfchemogendheidbeftierden: diemuntbeelde -

naarwaseenbewys, dat zy onder het wydheerfchend gebied der Romei-

nen waren gebragt , en die heerfchappyerkenden, nadien zy hunne munt

gebruikten. DitftemmendeJoodfcheLeermeefters toe, en zeggen.- Het

volk dat eenegeldmunt van Koning of Vorftgebruikt , erkent daar door i^lfs dien

Vorfl ofKoning voor z.ynen Opperheer. Op diergelyken grond redenkavelt

J. C. en geeft dien liftigen vraageren dit voortreflyk antwoord , Geeft dan den

Keiz^er , dat des Keiz^ers is. Is dit zyne mutit ? ZO betaalt uwe laften den Kei-

zer, diengy zelfs voor uwen Heer erkent, en geeft ieder dat gyfchuldig

zyt ; tol dien gy tol , en eer dien gy eer geven moet. En is God uw Koning ?

zo geeft God de eer , die Gode toekomt; betaalt den AUerhoogften uwe ge-

loften, brengt hem deTempelgaaven , eerftelingen , tienden en alles wat hy

in zyne wet van u afeilcht , als den gever alles goeds. Geeft Gode , dat Godes is.

Offtryd datby u huichelaars , Gode zich te onderweipen , en den Koning

te eeren ? ofweet gy nietdat alle magten vanGod zyn , en dat wie derzelver

ördeningwetten wederftaat,Gods waereldbeftier wederftaat, en een oordeel

over zich haalt deliftigevraagersverftomden op dit nadruklyk antwoord,

en gingen onverrichter zaake weg : befchaamt, dat hunne boosheid ontdekt

was voor al het voD<,en dat I. C. zo wyflyk als heiliglyk Gods eer gehandhaaft,

en 't oppergezach des Keizers niet gefchonden had , gelyk zy verwachtten.

Zoudmen niet mogen zeggen , metden H. Zanger Ifraëls ? waarom beraad-

flagen de Vorften tegen den Heere en zjynen gez^alfden ? Hoe krachtig zal dit

regtzinnigantwoord hen overtuigen moetenvan logen en godloosheid, als

zy eerftdags I. C. zullen betichtenvan oproervoor den richterftoel van Pila-

tus en zeggen , hebben bevonden , dat deeXe het volk verkeert , en verbiedden

}Lejterfchatting tigeven. Konde volk ooit tot grooter godloosheid vervallen,

dan den Jl^(/^öiaftevallen, om den Keizeraan te kleven? en zelfs Melfias-

moorders te worden door de fchaamteloofte logen maar wat doet een

menfch niet , die met haat en nyd is ingenomen ?
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HET XXXIX. TAFEREEL
Choon de genade op de lippen van den Meflias moeft
uitgefton, en het jaar vanGods welbehagen doorhem
aangekondigt en uitgeroepen worden , zoudhy ech-
ter ook den dag van Gods wraake overde godloozen en
wederhorigen bekend maken , en bedreigen. Zo hoor-
de men hem tegen de Parizeen en Schriftgeleerden

,

wee! wee! wee! uitdonderen: want geveinfder hui-
chelaars als deeze , waren 'er onder deJooden niet.

Uitwendig hadden zy eenen fchoonen fchyn van deugd , maarderzelver
kracht hadden zy verlochent In woorden,in uiterlyk gelaat , in gedrag, was
alles evennaauwgezet:en die niet verder konde doordringen dan door 't geen
vooroogen fpeelt,zoude die geveinfden hebben gehouden voordedeugd en
oprechtigheid zelve.MaarJ.C.die niet oordeelde naar het uiterlyke,en in de
geveinlde harten las , ontdekt hunne fnoode godloosheid en zegt met fcher-

pe bedreigingen , die eerlang vervultzouden worden : weeu!^ Schriftge-

leerden en Farti^en , gygeveinfde , wantgy Jluit het koninkryk der hemelen 'uoor

de menfchen , en ween die ingaan zouden en moeften in 't ryk der genade,en

draiboomt de toegangen van 't heilgebied. Dit ivee verdubbelt Chriftus

,

en zegt: ivecu, gj Schriftgeleerden en Farizjeen, gygeveinfde , wantgy eet de

huii^n der weduwen Op , en dat onder fchyn van lang bidden ,om dat die Ichyn-

heiligen doorgaans drie uuren na een baden ofliever eene heilige grijns ver--

toonden van zo lang te bidden , en daarmede de bedroefde weduwen inna-

ijien. Daarom 'itilt gy zowaarder oordeel ontfangen : hier en hier naa in den
hoogden trap. Dit wee word van een ander wee gevolgt , enJ. C. zegt wee
ugy Schriftgeleerden enFari^engygeveinfde,wantgy ontruji '^ee en landom eenen

Joodengenoot te maken , en uit de Heidenen een eenig menfch tot het Joodfch

geloof over te Brengen ; en als hy 't geworden is , maakt gy hem een kind der

helle, en erfgenaam niet des hemels, maar des eeuwigen jammers. Twee-

maal meer dangy z,yt, in vooroordeelen en weerbarftige ongelovigheid, flim-

mer als toen zy Heidenen waren , tegen de blymaare der verzoening aange-

kant. tVeeugy blinde leidslieden 1 die iegt , 'lo'^ie geii^orentalhebbenby den

Tempel , dat is niet ; maar ü,o wiegetyjoren z^al hebben by het Goud , die is fchul-;-

dig : gy dwate , wat is meer , het Goud ofde Tempel , die het Goud heiligt ? die

en diergelyke weebedrèigingen meer deedjefus deezen huichelaaren, maar

geene trofhun dieper in 't hart , als die hier zo levendig in 't konfttafereel is

voorgefteld. De bitfe verontwaardiging, die den Parizeer ten oogen uit-

ftraalt , als
J. C. hem by de geplaafterde graven vergelykt , toont hoe gevoe-

hg hyop zyn zeer geraakt was. De wraakluft , de boosheid , de wrevel ftaat

in de bleeke en vergrimde aangezichten , en dreigende vuiften te lezen.

Scherp , doch rechtvaerdigwas ook de befchuldiging vanj. C. als hy zeide

:

^fe ugy Schriftgeleerden en Farizeeën , gygeveinfde ,
wantgyz^yt degeplaafter-

de Gravengelijk, die van buiten welfchoonfch^nen, maar van binnen Ziijni^

Aa a vol
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-vol doodsbeenderen , en allerlei onremighetd. DeJoodfche graffteden .
als reeds

gezien is , waren , liaat de wet , onrein en befmeriyk , en hier en daarm vel-

den en hoven metheerlyk metfelwerk opgevyzelt :
en op dat de voorby-

gaande dezelve des te beter fchuwen , en zich met befmetten mogten , wa-

renze met kalk en plaafter wit gemaakt , en werden jaarlyks gezuivert , her-

plaafterten gewit, en fcheenen van buiten fchoon en bekoorlyk, omdatze

prachtig opgebouwd waren ; maar van binnen was niets dan ftank
, gebeen-

te ,
onreinigheid. Zo ging hetook met die fchynheilige Parizeen en Schrift-

geleerden. Als men hen van buiten aanzag , fcheen alles eerlyk ,
zedig

, god-

vruchtig ; maar die 't momaangezicht aftrok , en de fchuilhoeken van hun-

ne bedrieglyke harten doorzocht , vond daar in niets dan befmetlyke doods-

beenderen, van ongeloof, bedrog, en wreedaartigheid. GelykJ.C.zelf

dietoepallinge maakt, en zegt: Jlz.o fchijnt gy ookwel denmenfchenrecht-

"jaerdig , maar van binnen tjjtgj vol geveinfdheid en ongerechtigheid. Vol lifti-

ge bedoelingen , om den menfchen , nietCode te behagen ; vol wraakgieri-

ge raadllagenomuw gezach op te vyzelen: Gy addergebroedfel , voegt'erje-

fus by, gypngez,aad, die uit den boozen , en de boosheid zelve zyt. Uw' va-

der is een logenaar en menfchenmoorder van den beginne , en gy volgt hem

daar in na , en wiltmy vermoorden. Konden zo heillooze booswichten iets

anders wachten dan een eeuwig jammer.? dan een eindeloos wee? ook ziet

men , datj. C. tot achtmaal toe f-Fee ! vuee ! wee ! over die godlooze huiche-

laars uitroept, en eindelykmetdiefchriktaalbefluit: hoetsudgy de helfche

verdoemenip ontvlieden ? hoe dat onuitblufchlykvuur ontgaan , dat den Sa-

tan en zyne aanhangelingen is toebereid } hoe ongelukkig zynze , die zulken

navolgen, en die alle godvrucht en deugd alleen in uitwendige zedigheid,

nauwgezetheid en fchynheiligheid ftellen, en wanen God te bedriegen,

gelyk zy den menfchen de oogen uitfteken! Wat hebben die anders te wach-

ten , dan een eeuwig afgryzen , als die fchoonfchynende graven ontplaaftert

zullen worden, envoordat aldoordringend oog verfchynen, dat hart en

nieren kent?





1
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HET XL TAFEREEL
5>7

drags-verhandehngenverzegeldendebeloSLde

verzegelen, en 't ZoenoffervaLyTucSZe
wigen? NauwkeurighadhydePaafcSe^^^^^^^

gedenkmaal vereeu-

zyn'amptbediening^ nStn o'
geduurende

rJnopnfaken:mafrooSa^^^^^^^^^^^^

teveronderpandenhoeGodmetdenZo^^^^^^^^^ ^"

hooge feeftwasnuvoorhanden e^I C tS^^
laatftemaalte vieren; enby dieStenSS ^^^^^^^

Ien.Opdehoogefee(tenwaVdltrn:fn7^^^^
genaarsverphchtdenaankomendenfeeftvierdei^^^^^^^
en andere

noodwendighedentegeven.Volgensdatvoorrechtz^^^^^^^^
Apoftelen, diehem gevraagt hadden, waarzy ïpafSlrl^S^;'^
Paafchmaaltydzoudentoebereiden,naarJeruzaVn^S^^^^^^^^
fchynlyk eenen zyner gunftelingen, wiens naam verzwei? Xdifapelengenoegbekendisgeweeft, engebied hen teSCen 2
enterdoodgebragtworden; maar«.,7^^«^.,p?/,^,
peU Wantde wetvereifchte tot de Paafchmaaltyden ten min(5^Lle .
nelfraehten. Hier toe waren de Difcipelen

, maar niet ^^rén fXhunner was een Verrader, diezynen fcer ;erkogt h3 vooverhngen, als eenen der geringfte Haaven. En zal die onreine ShvdeH. Apoftelen, zal die booswicht zich by
J. C. die de Zü^lMbvervoegen mogen ? zal die rampzalige

, die de b
l^bezorgen, enJX.ftfaksdaarnaoverlevereninhanden

t^'iT f"f''T^^ bereiden hfS 3ebittere Sauskruiden, den Wyn,dePaafchbrooden, en 't verdere verëich-e, enkomendesavondsineenegrooteopperzaalt'zamen,
ert zitten of

heverkggenaanopeetbeddekensgelykde^^^^

ftaathetLamineenefchoteIopgedifcht,nadathetindenT^^^
en binnens huis aan een kruis/pitgebraden is. Daar nevens ftaan d? bittereftuffen en kruiden: en beker,dievolgens'tgebniikderJoodenmetg^^^^^^^
rigedankzeggingviermaal gevult werd , en 'tPaafchmaal eindigde He-

mei-
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melfcher maaltyd was'er noit op aarde , dan hier in deeze opperzaal. Hier

was voor-en tegenbeeld by een. Hier was een kort begrip van de gantfche

Kerke, enwaare enfchynheiligedifehgenooten. J.C. handelt met de zy-

nen gelyk de huisvaders op de Paafchmaaltyden , maar onder het eten open-

baart hy zyn heilloozen Verrader , en zegt : een -van u lieden '^l my 'verra-

den. Wat verbaaftheid dit onder de Apoftelen verwekte ,
eenen Verrader

,

eenen Meflïasmoorder in hunne vergadering te hebben , is uit de aan-

gezichten der difchgenooten klaar genoeg af te nemen. Maar Jefus die

met onverfchrokken moed den dood moeft ondergaan , en deszelfs ge-

welthebber overwinnen , leid de zynen hooger op , en eerde Paafchmaal-

tyd volkomen was beüoten , 't groot Hallel , of Paafchlied , gezongen , en de

laatfte beker der dankz^egging gedronken was,neemthy 't Paalchbrood , tot een

byzonder gebruik, en hooger beduidenilTe ; breekt het , niet alleen om te nut-

tigen , maar inzonderheid , om zyn verbroken Licchaam aan te wyzen
:
deelt

het om , als een zielvoedfel , en zegt : Nemet , etet , dat ismyn Licchaam. Gelyk

de huisvader in de Paafchmaaltyden hetbrood dat plat,en ligt te breken was,

op nam en brak , aan de gaften omdeelde , en zeide :
dit ts het brood der wr-

drukktnge , dat onz^e vadersgegeten hebben in Egypten. En als hy een ftuk van 't

Lam omdeelde , zeide hy : dit is het liccham van V Fafcha. Na die plegtlyke

toeheiliging van'tbrood,namJ.Cden drinkbeker,in navolging van de Paafch-

vieringe , maar voornamelyk ,om 't N. T. of heilverbond,dat in zynen dood

moeft bekrachtigt worden,dus te verzegelen.Dien bekernoemthy zyn Bloed,

reikt denzelven zyne Difcipelen, met dit uitdruklyk bevel: Vrtnket allen daar

uit : want dat is myn Bloed , het bloed des N. T. dat voor vcelen vergoten -word

tot vergevinge der z^onden. Het O. T. werd ook met bloed van offerdieren in-

gewyd; maar dejooden alleen behoorden tot dat verbond; enkregendoor

dat bloed van bokken en ftieren , en andere fchaduwofferanden , noit verge-

vinge i en was maar eenvoor-en zinbeeld van 't bloed des Heilands dat voor

dejooden en Heidenen werd uitgeftort en dewaare verzoening aanbragt.

Dit is het bloed des verbonds , en red degebondenen uit den kml daar geert water

in was. Dit is het bloed , dat beter dingen fpreekt , als Abel. Dit is defontein des

heils, diegeopentisvoor't huisDaviids endeinwoonders vanjeruzalem,tegen

de en d'onremigheid. Want zonder bloedvergieting gefchied'er geene

vergeving der zonden. Onder de wet vermogt niemant bloed te drinken, of

het vleelch van zyn fchuldolFer te eeten;en geen v/onder,dewyl daar doorde

zonden niet weggenomenwerden;anders zoudenze opgehouden hebben,en

niet jaarlyks en dagelyks hernieuwt en herofFert zyn geweeft. Maar nu 1. C.

door een eenig offer van zich zeiven de eeuwige gerechtigheid heeft aange-

bragt , moetmen zyn Vleefch eeten , en zyn Bloed drinken , om gelaaft en

verfterkt te worden ten eeuwigen leven. Hoe gelukkig zynze , die hongeren

en dorften naar 's Heilands gerechtigheid , want zy zullen verzadigt worden.

Hoe gelukkig zynze, dv^geroepen zyn tot het Avondmaalvm de bruidloft des

Lams , en bekleed worden met rein en blinkend fyn lynwaat , de rechtvaer-

diginge der heiligen ! Die worden niet buiten gefloten , maar gaan m
door de Poorten in de Hemelftad, en eeuwige Bruidloftsvreugd.
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HET XLI TAFEREEL
LsAdam in EdensLufthofzich, enallemenfchen.die
uithem zouden voortkomen , fchuldig en bondbreukig
had gemaakt door verleidinge des Satans, fteldeGod
een' onverzoenlyke vyandfchap tufïchen de verleid-
llang

, en haar heilloos zaad , en tuffchen het gezegend
en zegenend vrouwenzaad. Het vrouwenzaad moeft
den kop der flangc verpletten , maar de (lang ook het
vrouwenzaad de hielen vermoriblen. Die vyandichap

zagmen nergens klaarder, danin'thofkenvanCethfemane, daar de flryd
op'thevigft aanging, en de tweede Adam een onlydlyk ziellyden moert
doorworftelen voor de fchenddaad die Adam in den lufthofbegaan , en alle

menfchen na hem bedreven hadden. Nauwljks had
J. C. zyn Avond-

maal ingeftelt,en met het grootPaafchHed,als een zegezang en aanmoediging
tot den aanftaanden ftryd , heiliglykbelloten , ofhy ging kloekmoedig uitje

-

ruzalem , en den zynen voornaar Gethfemane , een hotken aan den voet van
den Olyfberg, dat van de Olyfperflèn zynen naam droeg; en een levendig

zinbeeld verlchafte,hoeJ. C. de Olyf-en Wynperflèn van Gods toorn alleen

zoude treden . Hier was hy gewoon metGod zynen Vader door fmekin-
ge en gebeden in een heilig mondgefprek te treden. Hierzoud hem de heil-i

loozeVerrader zoeken met zyne helfche bende , vangen , en knevelen , en
wegrukken. Hier zoud hy van alle zyne Difcipelen verlaten worden. Hier
zoud hy de angften der helle moeten uitftaan, en met fchrikbeelden van

Gods toorn en blakende grimmigheid geprangt worden. Des niet te min
treed hy heldhaftig in dat fchroomlyk worftelperk , en laat zyne Difcipelen

alleen , en wat verder van zich , om onbelemmerder dien zwaaren ftryd te

flryden. Petrus ,Johannes enJakobus , die nog onlangs op den H. berg oog-

getuigen waren geweeft van zyne verheerlyking en gedaanteverwiHeling,

wil hy aanfchouwers en toehoorders van zyn bitter ziellyden maken , en

neemt dat voortrelFelyk Apofteltal met zich dieper in den hof. Daar begin-

nen hem de banden des Doods te beknellen; daar overftelpt de droefheid

zyn volangftig hart; daar fidderen zyne leden, en de zielangften benauwen

hem meer enmeer. Eindlyk berft hy in zyn hertbrekend lydendus uit : my-

ne z^iel, die ik moet , en zal ftellen tot een fchuldoffer , tsgeheel bedroeft , en

overmaatig bedremt , en gedrakt tot den dood toe , zodat alle levenskrachten

my begeven , en myn hart onlydelyk geperft word. In deezen ftryd toonthy

echter meer bekommering voor de zynen , dan voor zich zeiven , en zegt

:

Biddet datgy niet in verz^oektnge komt. Nu is het de uure der verzoekinge,wan-

neer gy alleen aan myzultgeërgert worden , waakt 03X1, biddetAm A^fgy
nietmoogt overwonnen worden , maar ftaande blyven. Hier op gaat hy om-

trent een fteeniverp verder , en valt op zyn aangedicht vOOr OVer , biddende zy-

nen hemelfchen Vaderom kracht en byftand in dit , en het verder lyden , en

zeggen : Vader indiengy wildet deet^n drinkbeker 'van my wegnemen ; doch niet

Bb 1 myn
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myn wil, maar ie uwegefchiede. Bitter was de drinkbeker , dienJ. C. drinken

moeft , en zyn kruis-en ziellyden zo bitter , dat geen menfch , dien zoud heb-

ben konnen drinken. Omdittetoonen, bid hy dien af, niet dat hy onwillig

leed , en fterven zoude : want hy was in die uure gekomen , om te fterven

;

maar dus bewyft hy de grootheid van zyn lyden te befefFen , en zyne vrywil-

ligheid, om zynen Vader te gehoorzamen , volgens den eeuwigen Vrede-

raad. Kondehy lyden zonder gevoelig te wezen? konde hy voldoen aan

Gods gerechtigheid , zonder lyden ? Een-ander-en derdemaal herhaalt hy

dezelve bede,doch altyd metonderwerping aan s'Vaders wil, en vermeerde-

ring van kloekmoedigheid. Maar in die klemmende benauwtheid vindhy

zyne DifcipelenJlapende , en berifpt daar over Petrus , die geroemt had met

hem te willen fterven , en nu , in nood , geen uur methem konde waken. Zo
waarachtig is 't , dat de geeft wel gewillig , maar 't vleefch onbedenkelyk

zwak zy. Hoe bovenmen/chelyk zwaar ook 's Heilands ftryd moet geweeft

zyn, is niet alleen in 't drievuldig herhaal van dezelve bede, maar ook in*t

nederzenden van eenen Engel at te nemen , die J. C. opbeurde en ver-

trooftte. En wie zoud magtig zyn deezen treurigen Lyder te vertrooften , als

de Vader der vertrooftinge ? als de God des hemels , diehem belooft had uit

benauwdheid en lyden te verloflen } Ook bleek 's Heilands angft en dulde-

loozebenaaudheiduit de druppelen zweets , die in den kouden nacht als

bloed langs zyn heilig aangezicht neder zypelden door overgroote droef-

heid, en hartbrekende benauwtheid. DeFilofofen twiften of de angftval-

ligheid en bedeefdheid iemant bloeddroppelen zoud konnen uitperlTen , en

geven daar eenige voorbeelden van: maar wat angft, wat fmart, wat lyden

kan by 's Heilands fmart en ziel angft vergeleken worden ? Hy moeft denon^
draaglyken toorn Gods dragen ; en de zonde der weereld wegnemen. Hy
moeft den fterk gewapenden zynen helroofontwringen , en die verleidllang

denkopvermorfelen. Hy moeft de angften der helle doorworftelen, en

de ketens der duifterniftë verbreken. Zobovenmenfchelykditallesis, zo
bovennatuurlyk waren ook de fchrikbeelden en angftgewrochten. Maar tot

bewys dat hy uitdeezen angft verhoortwierd , fpoort hy zyne flaaperige Dif-

cipelen aan, en zegt: fiaatop, laat onsgaan, z^iet, hyisnaby, die my njer^

raad. Zo verfterkt , zo heldhaftig keerthy uitdeezen ftryd , dat hy den dood
niet ontvlieden, maar kloekmoedigtarten zal, en zynen Verrader zelfs te ge-

moete gaan. Zo ftellen zyne angften en bitter ziellyden ons geruft.
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HET XLII TAFEREEL
Was nacht, en alles ftil; maarjudasen zyn helrotfliep

niet. Het werk der duifternille , dat hy ondernomen
had , konde niet gevoeglyker , dan in de duiftemiflê

volvoert worden. Maar zie het bewys der menfchlyke

,

zwakheid en onmagt in 't goede. TerwylJudas ruftloos
yvert , de bende zich wapent , fpiets , zwaard . en toorts-

jÜcht bereid, en doldriftig uittrekt, om den onfchuldi-
gen te vangen , leggen deApoftelen, fchoon een-en

andermaal opgewekt , door droefheid en vaak overwonnen , en konnen niet

een oogenblik metjefus waken. Zy hooren zyne herhaalde fmekingen en ge-

beden ;
zy zien zyne hartbrekende droefheid , en 't zweet langs zyn volang-

ftig aangezicht nederdruipen ; maar aanftonds zynze weder van droefheid en
flaapzucht overftelpt. De laatfte woorden , Staat op , laat onsgaan, konnen hen
nauwlyks wakker maken, en hunnen zwaaren vaak uyt de oogen wryven.On-
derwylen nadert de rampzalige Verrader aan 't hoofd der krygsbende, als een
leidsman der godloozen; enj. C. had diewoorden nog nietgeëindigt : ^et,

hyisnaby, die my/verraad , ofde fnoode booswicht was in den hof , meteene
vermengde fchaar vanJoodfche Tempeldienaaren , en Romeinfche krygs-

knechten , gewapend met ftokken en zwaarden, om, des noods, geweld

met geweld te keeren , enJ. C. zekerder magrig te worden. Dit moordrot

was van den bloedraad gezonden > omjudas te volgen,enJefus te vangen.De

Maan fpeelde op dien Paafchnacht met haare blinkende ftraalen door de
groene boomenen ontdekte klaargenoeg wie, en wat'erindenhofverfcho-

len was ; maar , zo voorzichtig is de godlooze verradery , zy hadden toonfen,

brandfakkels , en lantaarnen mede genomenom niet bedrogen te worden, en

alle de ftruellen, fchuilhoeken, en duifterniflen te doorzoeken. Zo wordenze
levendig in 't konfttafereel vertoont. De fchaduwryke hoornen en wandelpa-

den worden nauwkeurig met eene toorts doorzien , of'er Jefus verborgen

was.De heiUooze Verrader treed voor af, en geeft zynen rotgezellen,om nog

zekerder te gaan , eene verfoeilyke krygsleus:<//>« ik z,al kuffen , zegt hy , de'^et-

've is 't ,grypt hem. Dubble godloosheid van een aardsverrader ! De kus , het

teken van liefde en onderwerping, misbruikt hytot bedekking zynerfchel-

meryen, en onder fchyn van vriendfchap bedryft hyde godloofte verradery,

en gebied , dat zygrjpen zullen , dien hy als zynen boezemvriend omhelzen

zal. Maar hoe onnoodig was alle die voorzorg?Jefus fchroomt dendood niet,

maar treed dien koning der verfchrikking manmoedig onderde oogen : Jefus

vUed noch vlucht niet, maar gaat, diehem zoeken, onvertfaagd tegemoet,

en vraagtdienfnooden Verrader , die hem kufte : vriend ! zjftgy daar toe hier
\

verraadgy den Zoone des menfchen met tenen kus? Verrader, zytgyhier, om
onder fchyn van vriendfchap my in handen der godloozen over te leveren.' is

dituw toeleg , rampzalige huichelaar } is dituw liefdebewys.'^ is ditden Zoone

kullen? Maar hier op zwichtjudas, noch de krygsbende; diesJ.C. zich tot

Cc hen
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hen keert, en zegt: ujien 'i^ektgy? zy antwoorden:Jefus den Naz^areener, uiten-

de met dien fmaadnaam de bitterheid van hun gemoed. Jefus antwoord zon-

der eenige verbaafdheid: Ik ben V , Ik ben de man ,
dien gy zoekt ,

en Nazaree-

nernoemt. Maarzo krachtig was die belydenistaah dat ze daar van ontroert

en vol fchrik achteruit weeken , zonder aan laem de handen te konnen flaan

:

maar als kracht-en moedloos ftonden , en met toorts ,
fakkel en zwaard weg-

vloden. Zo ligtlyk had zich I. C. konnen redden ;
zo onmooglyk had de

Vyand hem konnen overmeefteren , indien hy zyn leven niet viy-en blywil-

lig had afgelegt.Maar hy moedigt die verflagenen zelfaan en geeft hun kracht

en ftoutheid , als hy andermaal vraagt : tuien toektgy? en als zy hunne verme-

tele taal herhalen , en zeggen : Jefus den Naz^areener ; antwoord hy even on-

verfchrokken: Ik heb ugei^gt, dat ik het ben. Indiengy dan my z,oeh , 'X^ laat dee-^^^

myne Uiia^étnM'nen ^«<jw;toonende meer bekommerd voor zyneApofte-

len te zyn,dan voor zich zeiven. Ook hing van de behoudenifle der kruisge-

zanten de Kerk des N. T. af Want waren zy gevat , wie zoud I. C. door angft

niet verlochenthebben? gelyk de Heiland zelfPetrus had voorfpelt. Dies

bid hy zo zeer niet , als hy bevel geeft , dat ze zyne Difcipelen niet beledi-,

gen zullen. Daar op vliegen de godioozen toe, enlC. aan, grypenhem,

binden hem , mishandelen hem. De verbaafde Difcipelen willen zich en

hunnen Leermeefter verdedigen, en Petrus houwt in blakenden yver den

voorbaarigen dienftknecht des Hoogenpriefters het oor af , maarJefus heelt

het aanftonds, om zelts geen fchyn van oproer te geven, en gebied het zwaard

op te fteken , zonder wedcrftand te bieden. Hy beftraftook deezen ontydi-

gen overmoed , en betuigt niet voor zyn leven , maar de vervuUinge van 't

Profeetifch woord te zorgen. De doldriftige krygsknechten horen 't recht-

vaardig verwyt , dat ze waren uitgetogen als tegen eenen moordenaar met

zwaarden en ftokken, maar kreunen zich des niet. Zyboejen en knevelen

J.C. welvaft, en brengenhem dus gebonden uit denhof , en alle de Difci-

pelen verlaaten hem. Zo word hy als een lam ter flachtinge geleid. Zo

word hy als 't FeeftofFer gebonden , op datwy van de banden der helle ont-

bonden , en in vryheid geftelt zouden worden.
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HET XLIII TAFEREEL
let zonder reden en nadruk word deMefllasin'tPrö-
fetifch woord afgemaalt

, akeen Man -vanrmaru, wiens

I

gantfch leven als eene zamenfchakeling van droefheid
rampenfmaite was. Dit zag men inzonderheid in zyn
levens einde

:
want zo haaft is hy de fmartelyke en hart-

brekende zielangften niet doorgeworftelt of hy word

^ c-^^^j c y alseenfnoodebooswichtgevangen, geboeit, en weg-————
J gevoert tot den fmadelyken en fmanelyken dood d?s

kruifes. De fchaare krygsknechten
, onder 't beleid van den rampzaUscn Ju-

das trekken uit het hofken met den gevangen lefus naar leruzalem en bren-gen hem voor Kajafas
, denHoogenprieftervandatjaar,- maar ook een god-

vergeten menfch
,

dieeen Sadduceer,enwreedaartig,ftaatzuchtigenztda-
nig was

,
als hy wezen moeft

, dieJ. C. veroordelen zoud konnen. In de zaale
vandienonrechtvaardigenwasdeJoodfchebloedraadvergaderd,enzagmet
overgroot verlangen de uitgezondene heirbenden metj. C. te aemoet Hier
Itaat hetonnozelLammetdehandenopdenruggebonden, met flerke koor-
den en touwen omgord, met gewapende knechten en Tempeldienaaren om-
ringd. Hier ftaatdeDeugd voor deGodloosheid; de waare Hoogcpriefter
vooreenengodlochenaarJefusvoorKajafasin'tgerichte. De bloedraad uit
degeüaagendflevyandenbeftaande, zit halfmaanswyze

, enKaiafas isde
voorzitter, maar ook de fnoodfte booswicht. Die vind geen getuigen, maar
zoektze tegen

J. C. om hem meteenigen glimp te veroordeelen. Doch wat zv
zoeken

,
zy vinden mets tegen den onfchuldigen. Zelfs worden de valfche ge-

tuigen diede valfche Hoogepriefter voortbrengt , door den waaren Hoogen-
prielter befchaamt. Emdlyk komen'er twee valfche getuigen , die 'sHeilands
Leerwoorden verdraien,met zeggen,dathy zich vermeeten had,/« drie da^en
den rempd Gods te komen afbreken , en weder afbouwen. Dit werd hoog opge-
nomen en voor Tempclfchennis

, voorgodlaaeringuitgekreeten. Die vals-
heid echter was dubbel valfch : want noit had

J. C. gezegt dat hy den Tempel
zoud afbreken

,
enm drie dagen weder opbouwen : maarfprekende van zyn

Licd^am
,
het tegenbeeld des Tempels , dat de looden zouden in den kruis-

dood afbreken, hadhygezegt: Wr^^«Tr«!/>f/^/,doodkruiftmy, en in
drie dagen zal ik dee%enTempel,myn Licchaam, weder opwekken, en uit het
grafdoen herryzen. Zofpraken ook alle de Profeten. Maar de fchynheili-
ge Kajafasom zynen onverzoenlyken Iiaat tegen I. C. te vernilFen , wend den
yver voor van Gods huis ; en nadien I. C. zich niet verwaardigt had de valfche
oelchuldiging van Tempelflooping te beantwoorden,vraagt hy in arren moe-
de: Antwoordgy niets? watgetuigen deete tegen u? Eer deeze valfche getui-
gen waren gehoort , ondervraagtde Hoogepriefter I.C. aangaande zyne Leer
en Leerlingen. Een Godlochenaai; kreunt zich der Waarheytleere niet, en als
hy daaronderzoek van doet , is'er niets goeds van te wachten : want de fchyn-
"eugd en menfchenvrees doet hem fpreken. Is zulk een booswicht ant-

Cc a woord
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hy word van eenenD a^
dien woedenden knecht ver-

aangezicht
g^^°°"^^^r^''^^^^^^^^^ lefus dreigende , en eenen

toontmet opgehevene den omcMi B
de valfche getuigen,

wreedennagtoebrengende. ^nde w^^^^^^^

bv den /.-..W.» G.^,dien

hy,endegantfcheaanhangderbaddOT P
ofhydeChriftus

fushemendengnt^henRa^^^^

handhaven, ontiluiten zynenm
,

^[^/^^yacn , om Gods eer en zyn

S IkbendeChriftus.
4arikzeggeuook:a..«.«.««zult|7^.«Z«.«.^«

^r:L mv dievernedertenvernietigtben, ^,.«, gelyk de Profeten den

M£Clén%'L.ter.^
K !n5?nordeelen oi> de 'wolkm des Hemels,ah Richter van Hemel en Aar-

Te SSeedl^^^^^^^^^^^

zvneSeraa^^^^^^ f'^^'^'^TiTJ^^Ff,?S../«/?.rrzichgodlykeeeraangematigt,denTempdenTempel-

Sf^^ni^^^^^^ Enals ofGods eer di«,

So?rHoogenprfefterterha«eging, /.Wr^j

denddoodenoudstyds, in overmaatigefmarten en droefheid;
en de Rich-

fers inzonderheid, b't aanhoren van godlafteringen, alsom den yver voor

Godsnaam^^^^ MaarKajafas heeft godloozerbedoeUng, entracht

Sr Sdengantfdien bloedraadom te zetten tot een onrechtvaardig von-

ris Weshalven hy ook uitroept: PTat hebben noggemgen -van nocden?

ri,r4-|.^¥--^' uitzyneneigenmond,^.^«.r. ^''^ ''-^^ ^a^

foud den bbediaaddunken die 's Heilands dood gezworen, en befloten

S Naarrecht, naarreden. naar Godswoord, was hyonfchuldig: maar

7odenktenoordeeltdeJoodfcheRaadniet,enroeptmetgodvergeteneeen-

ftemmSSyd
zesw^tfniL^^ zekerlykgedoodworden. Zo word de Heibgelfraek des

doXwaïdiggeacht , en veroordeelt ; enhet doodvonnis , dat de Bloedraad

fealhemvelfbnoisgeruft

fproken zullenworden , en des eeuwigenlevens waardig zyn.
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HET XLIV TAFEREEL
Oe weinig kent de menfch zich zeiven ! wat is hy trota

en ftout , op zyne gewaande en nietige krachten , en hoe
treurig vind hy zich bedrogen , als de nood aan den man
gaat, en God hem overgeeftaan zich zeiven! dit bleek
van 't begin der weereld jn alle tyden en menfchen , en
die't hoogft verheven (tonden,hebben doorgaans zwaar-
deren val gedaan. Zie Adam , Mozes , David , Salo-

mon ; wat waren die niet in hoogte geftclt ? maar wat
ftortenze niet diep neder ? Zie Judas die een Apoftel was , en een fnoode
Verrader werd. Zie Petrus , die een pylaar geacht werd , en tot driemaal

zynen Heer en Meefter verlochende. Petriis,die zo geftoft had , dat hy voor
geene rampen, en zelfs voor den dood niet zwichten zoud, fiddeit en kan
de befchuldiging van eene geringe Dienftmaagd niet verdraagen. Die voly-

verige kruisgezant wasJ. C. van verre nagevolgt , als hy weggeleid wierd uit

Gethzemane naar Kajalas.Het toortslicht konde hem tot een leidftar ftrelden,

en'tfpooraanwyzen. Hy volgt maar langzaam en met bekommerde fclire-

den , om niet in handen der krygskneehten te vallen , en word , door voor-

fpraakvan een Mededifcipel , die by 't huisgezin des Hoogcnpriefters be-

kend was , in 't voorhofvan Kajafas Paleis ingelaten , om te zien wat van
J. C.

worden zoüd. Maar beklaaglyke gunft ! bekommerlyke nieuwsgierigheid

!

in dit voorhof ftonden de Tempeldienaars en knechten, diej. C. geknevelt

en herwaards gebragt hadden , by een , en warmden zich , wegens de nacht-

koude , by het vuur. Petrus mengt zich onder deezen hoop , om daar veilig

tezyn, en van beneden te zien, wat'er in de bovenzaal, daar Jefus voor de
Vierfchaar ftond , zoud omgaan. Maar hy bevind te laat dewaarheid van het

loodfche zeggen , dat hetgevaarlyk isxii^h te warmen hy het muur der godloot^n.

Want een deurwachtfter Petrus onder de gewapenden , en met eene

toorts onder de oogen ziende , duwt hem die Ipytige en verbazende taal toe

:

gy waart ook metJefus den Galtleer , gy zyt een Dikipel van dien oproerma-

ker , van dien valfchen Profeet , die uit Galileen het gantfche land be/inet

heeft , en nu voor den grooten Raad gebragt is , om zich te verantwoorden.

Maar Petrus , die nog zo even het zwaard trok in 't hofken tegen de gantfche

krygsbende , verfchrikt nu voordeeze oude Dienftmaagd, en zegt in de uiter-

fte verbaafdheid , ik weet niet watgy !i,egt , ik kenne hem met. Met die woorden

begeeft hy zich naarde voorpoorten, om het dreigend gevaar heimlyk te ont-

wyken; maar vind daar nieuwe zwaarigheid, en eene andere Dienftmaagd,

die alle de omftanders gaande maakt , en zegt : deeXe was ook metJefus den Na-

Xareener. Dit jaagt Petrus nog meer fchriks aan , en doet hemlefus met eede

verlochenen , en zweeren , dat hy dten menfch , I. C. niet kende. Maar ditgold

weinig, of niet: en korten tyd daar na komen anderen, die Petrus ftoutlyk

aantygen, dathyeenDifcipelvanlefuszy, want ook uwe taal , zeggenze,

maakt u opeabaAr , en ontdekt u , dat gy een Galileer , en medeoproermaker,

Dd een



,„5 HEILIGE TAFEREELEN.

een Tempel-en Godsdienftfchender zyr. Sterker nog dringteenvan Malchus

vrienden dit aan, en vraagt: heb ik u met in den hofmet hemge'^en? Zytgydie

voorvechter niet , die het zwaard trokt , om den Galileer te verdedigen ? wat

is hier meer bewys van nooden ? ik heb u in den hofgezien , en myn bloed-

verwant uwe ftoute hand gevoeld. Dit ontftelde Petrus meer en meer : en na-

dien hy niets won door herhaalde locheningen , gebruikthy krachtiger , maar

ook vervaarlyker uitdrukkingen en 'vervloekt zich zeiven , op de zwaarfte en

verbdzendftewyze, zich alle vloeken enftrafFen naar ziel enlicchaam toë-

wenfchende. Indeezen uiterften nood flaat LC. uit de bovenzaal, daarhy

voor den bloedraad ftond , het oog op Peü-us , in de benedenzaal , en trett

hem tot in 't hartcjen brengt hem tot naberouw. Hier bykwam ook het kraien

van den haan , datj. C. tot een tydteken had gefteld van Petrus drievuldige

verlochening, alshyzeideophetgrootfprekendesApoftels: imrwaar zeg

iku, datgy in dee-i^n nacht ^eer de haantfilgekrait hebben ^ en 't haangekrai ge-

ëindigd zyn , my driemaal z^ult verlochenen. 'T gefchiedde zo: en de haan krai-

dede tweede maal , als Petrus , in 't hart getroffen , 'sHeilands woorden in-

dachtig wierd , en uitde zielverderflyke voorzaal uitging , en buiten bitterlyk

weende over zyne fchandelyke verlochening. Dietraanen van naberouw

bewyzendewaare droefheid naar God en baren een' onberouwlyke bekee-

ring. Hy verkleint zyne misdaad niet , maar begryptde fchriklykheid en ver-

foeit de fchandlykheid van zyn misdryf. Defchrikbeelden beklemmen zyn

hart , en de traanen die hy ftort zyn zo bitter , als de nafmaak der zonden zelf:

en in de overpeinzingen van zyn trouwloosheid befchuldigt hy zich zeiven.

Wat heb ik gedaan , ongelukkig menfch , zegthy by zich zeiven. Myn Heer,

myn Heiland driemaal verlochent ! enhem die my voor God moet doen

beftaan met vervloeking afgezworen ! wat zal 'tzyn indien hy in den grooten

oordeeldagmy niet voor den zynen kent , gelyk ik zo godloos gezegt hebbe

,

dat ikhem niet kenne ? Hoe Petrus dit meer overdacht , hoe zyne droefheid
grooter , en zyn naberouw oprechter was. Men leere hier uit , niet hoogge-

voeüg te zyn , maar nederig ; en als men gevallen is door menfchlyke zwak-

heid , niet te blyven leggen , maar weder op te ftaan , zyne zonden te betreu-

ren } tot Gods genadetroon toevlucht te nemen , en buiten de weereld

engemeenfchap der godloozen te gaan, om zich niet tebefmetten, maar

heiliglykengodzaliglykteleven. Hoe fmanelyker berouw, hoe zoeter be-

keering enruftdesgemoeds.
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HET XLV. TAFEREEL

Ï07

A dat de SanhedrinJ.C. des nachts, tegen alle hunne
Staatwetten^ ter dood verwezen had, icheidde de Bloed-
raad vooreenigen tyd,om 'smorgens vroeg hem over te

leveren in handen vanden Romeinfchen Landvoogd,op
dat hy't doodvonnis niet alleen goedkeuren, maar ook
uitvoeren mogte. Een wonder vvys beflier van den alwy-
zen God : want hier door zalj. C. den kruisdood fterven

,

die onder dejooden niet in gebruik was , en echter door
de Profeten en voorbeelden was voorfpeld. Maar als de Raadsheeren waren
geweken , meinden de knechten , diej. C. bewaren en bewaken moeften, dat

zy alle recht hadden tegen dien veroordeelden, omhem te befcliimpen,eri

alle fmaadheid aan te doen. Dies fpuwen zy hem in 't heilig aangezicht , dat

van de Serafinen met diep ontzach word aangebeden : en liaan hem , als een
fmaad en uitbraakfel der menfchen met vuiften , voor wien zich alle knie bui-

gen moet : zy blinddoeken hem , en geven hem kinnebakflagen , om metzyn
Profeetampt te (potten,en zeggeni/^ro/f/w ons wte ugejlagen heeft. Zo flaan zy

den Richter Ifraëls met roeden en vuiften öp 'tkinnebakken , maar zullen eer-

langdoor hem met den ban geflagen worden. De Bloedraad begafzich wel
naar huis , om rufte te vinden , maarwat ruft is'er voor een fchuldiggeweten }

'smorgens vroeg zyn ze weder by een , om hunnen boozen raadflag glimp te

geven , en het doodvonnis by dag , volgens hunne wetten , uit te fpreken , dat

zy den voorgaanden nacht al gevelt hadden. Dien morgenftond riepmen hen
in den Tempel, omden Goddienft by tewonen , de Chagiga , ofdieren waar

mede zy't Paafchfeeft moeften vrolyk houden,inden Tempelvoor te dragen,

hunne gebeden by 't morgenoffer te voegen , en andere plegtigheden waar te

nemen : maar dat allesverwaarlozen zy ,omJ. C. te doen fterven. Zy brengen

dien onfchuldigen dan voorPilatus , die nu het oppergezag uit den naam des

Roomlchen Keizers ovei"dejooden voerde. Maar zie de geveinldheid der

huichelaaren. Zy treden niet in 't Richthuis, om zich , door aanraken der Hei -

denen , niet te verontreinigen , fnaai' 't Paafcha , niet het Lam , maar de voor-

noemde Chagiga en Paafcliofferen , als reine te eten. Pilatus ondervraagt

den Heiland ofhy Koning en wat Koning hy is , waint dit hadden dejooden,

fchoon buiten ftaande ,JeTus aangetygt , dathy een oproermaker was , en zich

voor Koning derjooden had opgeworpen , en met die heillooze leer begon-

nen had van Galilea totJeruzalem toe. Pilatus, die naeen nauwkeurig onder-

zoek
J. C. onfchuldig gevonden en verklaard had, hoorde zo haaft Galilea niet

noemen, ofmeinde gelegenheid gevonden te hebben,om zich vanJ.C. en dit

onrechtvaerdigrechtgeding te konnen ontflaan. Hy zend hem naar Herodes

,

tocgenaamd Antipas,die een Viervorft van Galilea, en thansom 't Paalchfeeft

tejeruzalem was^als ofdie,niet hy<de wettige Richtervan deezen aangeklaag-

den Galileër ware.Herodes hoort ookde befchuldiging derJooden,maar vind

J. C. onfchuldig : en als ofhy een dwaaze Koning ware belchimpt hyjefus

,

Dd i en



HEÏLÏGE TAFEREELEN.
cn zend hem in een wit blinkend kleed, als een bcfpotlyken dingernaarde

Kroon, weder naar Pilatus. Hier worden de befchuldigingen driftiger dan te

vooren , hervat. Hier vorderen Farifeen en Schriftgeleerden weder rechtte-

gén den rechtvaerdigCn; en hoe de Landvoogd yveriger poogtJ. C. vry te la-

ten , hoe die fnoode vyanden fterker aandringenom hem te kruifigen. Hy be-

roept zich op Herodes, diejefus niet veroordeelt , maar weder gezonden had.

Hy vertoont met wat omzichtige nauwkeurigheid hy alles had onderzocht

,

maar geene misdaad gevonden. Hy wend eene gewoonte voor van op 't

Paafchfeeft eenen gevangen los re laten , en geeft het volk keur , ofhetJ.C. of

Barabbas, eenen bekenden ftruikrover en moorder,, dieoverzynefchend-

daaden gevangen zat,op vrye voeten wil geftelt hebben.Maar alles is vergeefs.

De menigte door den bloedraad aangehitfl. , eifcht het bloed van Jefiis ,

roepende met oproerige harten en ftemmen : kruifihem, krmflhem! Pilatus

blyft by zyn voorgaande belydenis , dat hy geen fchuld in I. C. vond , en daagt

hen uit , dat zy zullen zeggen wat ktvaat hygedaan hebbe. Maar zy roepen te

driftiger : krttifi hem , huift hem ! indien hygeen kwaaddoener , geen oproerma-

ker , geen Majefteitfchender ware , wy tguden hem u met overgelevert hebben.

Pilatus zoekt weder zich van dien onfchuldigen te ontflaan en zegt : neemtgy
hem , en oordeelt hem naar uwe wet. Ik vinde niet , dat hy tegen de Roomfche
wetten misdaan hebbe.De looden antwoorden : het is ons nietgeoorloft iemant

,

die Majefteitfchennis begaan , en oproer verwekt heeft, te dooden. Pilatus gaat

weder binnen het Richthuis , en vraagt! C. nogmaals : 7i,jt gy de Koning der

Jooden , geeft gy u voor Koning uit.^ Op die vraag toonthem lefus, datzyn Ko-
- ninkryk niet van deWeereld , maar Hemelfch is , en in waarheid en Godza-
ligheid beftaat. Pilatus begreep dit niet , maar zach echter daar uit dat het een
gantfch ander Ryk als dat van den Keizer ofanderen Koning was , waarom hy
weder tot het volk uitgaat , met dezelve bekentenis alsvooren , zeggende we-
der : ik vindegeenefchuld in hem. Maar wat kan onfchuld baten by godvergeten

menfchen.^ zyblyvenby hunne taal, enmepen -.kruift hem .'kruifihem .'hoe

wifpelturig is het gemeen ! onlangs v^as 't Hoz^anna.' Hozjanna ! nu , kruift heml

kruifi hem ! lóeg met deez. en ; indien gy hem los laat
, zyt gy 's Ketters vriend niet.

Ditwas een doodfteek in 't hart van den Landvoogd , die alles zoud hebben
gedaan , om 's Keizers gunft te behouden. Hy fchroomt voor oproer , dat hy
te Rome zoud hebben moeten verantwoorden , hy zwicht, kreukt zyn ey-

gen geweten, verkracht de gerechtigheid, enbelluit der godloozenJooden
wil te doen. Doch om zynen onwil hier in te betuigen , neemt hy water , en
wafcht zyne handen voor al het volk, volgens de gewoonte derJooden , die in

verborgene dood (lagen hunne haniden wafchten om zich daar aan on-

fchuldig te verklaren. Hy voegt'er deeze woorden by : ik ben onfchuldig van
het bloed deetes rechtvaerdigen. Maar de dolle meenigte fchreuwt dies te

oproeriger : zyn bloed z.y op ons en over onte kinderen. Konde 's Heilands

onfchuld klaarder doordraaien ! konde hy krachtiger vrygelprooken worden,

dan door den mond van zynen Richter.^Maar hoe zoude hy anders onze voor-

fpraak zyn byGod.^ hoe zoude hy ons vrypleiten voor de Vierfchaarwaar

voor alle menfchen verfchynen moeten }
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riET XLVI TAFEREEL
E Landvoogd Pilatus had zó haaft den kruisdood vaii

J. C. tegen deh drang van zyn gemoed , tegen zyriè dik-
wils herhaalde betuiging vari onfchuld , niet toegeftemt

,

of de rechtvaerdige word onréchtvaerdiglyk van de
Krygsknechten en Romeinfche Lyftrawanten aangegre-
pen , in 't richthuis geileept , en uitgefchud , om gegeef-
felt te worden. Want zo handelden de Romeinen mete-
lendigen,die ten kruisdoot gedoemt waren.Zy böndenze

achter over aan een pylaar rnet de borft bloot , eri vlochten roeden en geèiïel

-

reepen t'zamen , aan welker uiteinden doorgaans haabkens en andere fcherpe
prildels vaft gemaakt waren j om niet alleen ieder flag vinhiger tedoen klem-
men , maar in 't wederophalen van den arm het gantkh hchaam önmenfch-
lyktefcheuren, en onlydelyke wónden toe te brengen. Vreeflyke toeberei-

dingen van de vreeflykfte doodftral! want nadien hetkruifigen aanniemant
dan llaaven, en geringe menfchengebruiklyk was, en dë Romeinen hunne
flaaven nauwlyb ónder de menfchen rekenden,maar flimmer dan onreedlyke
dieren achtten , werdenze gantfch onmenfchlyk misliandelt , wreedlyk uitge-

(pannen , onbarmhartig gellagen tot vermoeitheid zelfs vande wreede beulen

en krygsknechten , diedeeze, en alle doodftrafFen uitvoerden. Zo word de
rechtvaerdigejefusalsdegeringfteenfnoodfte der menfchen inditKonftta-

fereel afgemaalt aan een pylaar in 't Richthuis achter over gebonden , met de
bloote borft ; daar vieronmededogende krygsknechten , als om ftryd , hunne
wreedheid aan den Heiland oefFenenin'tflaan met roeden en geefl!èlreepen.

Hoe vreeslyk isjefus uitgerekt , zo dat men zyne beenderen zoude konnen
tellen ? maar hoe lydzaam , hoe kloekmoedig vertoont zichjefus in 't verdra-

gen deezer onmenfchelykheden ? zo moeften zyne ftriemen en geeiïelwon-
den onze genezing zyn. Zie de geeflelaars , met uitgeftrekte armen, metnorf-

fe oogen , met dolzinnige boosheid woeden tegen den rechtvaerdigen. Een
fnoodekrj'gsknecht bind roeden t'zamen, als ofdiewoede geen einde moeft

hebben. Andere zien het aan , en vermaken zich in dit treuriggeval , en lic-

chaamr)'ten, bloed nederzypelen , en vinnig Haan, dat de wreedheid zelve

zoud vermurwt hebben. MaarJ. C. was een Man van fmarte , en niemant
had medelyden met hem. Hy moeft volgens 't Profetifch woord zynen rug en
borft geven aan de geenen die hem Jlaan. Zo fchandelyk werd het geeiïclen

by de Romeinen geacht, dat noit borgerofvrygeboren metgeeiïelllagenge-

ftraftwierd. GelykPaulusopdiewetvanPorcia zich beroept , als deFilip-

penzen hem en Silas openbaar en onverhoort gegeeftèlt hadden. Zo word
Chriftus als een Slaaf,engeen vrygeboren, geflagen, op dat wy zouden vryge-

maakten des Heeren zyn. AlsdeJooden iemant geefl!èlden haddenze een ze-

ker getal van flagen , datze noit te boven gingen. Zo was Paulus vyfmaal met
negenendart

ig geeffèlflagen van zyne flamgenooten geflagen. Maarde Romei-
nen hielden maat noch tal, envermoeidden meermaalen verfcheiden beu-
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Icnop eeneenigen mifdaadigen. Zo werdjefus ook mishandelt, en geen

wonder. Want nu hy als Borg de plaats der Zondaaren bekleedt,moeft hy met
veele flaagen geflagen worden. GelykGod bedreigt , dat de godloozen veele

fmarten zullen hebben.Sommigen meinen, dat Pilams den Heiland zo ftreng

en bloedig deed geeflèlen , om dejooden , was 't mooglyk gewéeft , te ver-

murwen en tot deernis te bewegen , dat zeJ.C. zouden los laten gelyk hy
wenfchte. 'T is waar , dat hy zulks fchynt bedoelt te hebben , als hy zeide : ik

tal hem kajiyden , of geeflèlen , en los laten. 'T is ook waar dat hyJ. C. Zal

voor het volk uitbrengenmet eenenPurperen Mantel,met de Doornekroon,

en jammerlyk mishandeld , om 't volk te bewegen , en medelyden in te boeze-

men. Maar het ftryd niet, dat Pilatus het algemeen gebruik van kruisgeefle-

len hebbe gepoogt te doen werken op de onbarmhartige harten van 't volk, en

dathy, inzyn voornemen bedrogen, den gegeeflèlden ter kruisftrafover-

gaf. Immers heeft het weinig fchyn , dat hyj. C. tot tweemaal toe zo wreed-

lyk zoud hebben doen geeflèlen , eensom hemaan 't volk te vertonen , en an-

dermaalom gekruid te worden, gelyk fommigen het vatten. Hy moeft over-

gelevert worden om onze zonden. Hy moeft door zyne ftraf ons den
Vrede aanbrengen. Hy moeft door zyne geeflêlftricmen onze genezing

zyn.





1



HEILIGE TAFEREELm

HET XLVIL TAFEREEL
' E Romcinfche krygstucht was ten tyde van j. C. te hoog
\ in top geftegen , om door onvoorzichtigheid in 't uitvoe-
É ren van doodftraffen , zich bloot te ftellen voor oproer en
^ gevaar. Daar toe vergaderden zy in diergelykevoorval-

lendekrygsbendcn, die met gevreefde wapenen ieder
B affchriktenom iets te onderdaan , en brachten de misdaa-

digen buiten de fladter ftratplaatfe, in alle zekerheid
j

- /omringden den verweezen , en bewaakten, alsiemant
gekruift was,het Ucchaam, op dat het niet weggerooft mogt worden. Dus han-
delen zy metJefus , fchoon hy van ieder verlaten , en van niemant te duchten
was.WantzohaaftPilatus hem gegeeiïelt,en totde kruisftrafovergelevert had,
vergaderen zy de gantfche krygsbende , beftaande uit vier , vyfot zeshonderd
koppen , om den onfchuldigenJefus uit te leiden , en allen moetwil en oproer
te (luiten. Maar die anderen moeften beteugelen, fpatten zeUs in alle dartel-

heden en fchenddaaden uit: en als ofzy aan dien rechtvaerdigen niets ver-
beuren konden , dien zy reeds zo onmenfchlyk gegeefleld hadden , maken
zy hem tot hun tydverdryfen fchimpfpel. Hier in wil ieder de eerfte en vin-

nigfte zyn : en gelyk het Priefterfchap van
J. C. in de zaal van Kajafas werd

belpot , zal 't hier zyn Koninkryk gelden : nadien de krygsknechten hadden
gehoort dat hy van den bloedraad beticht wierd , zich voor Koning derjoo-

den te hebben willen opwerpen. Zy doen hem , dewyl hy naakt gegeellèld en
van kleederen ontbloot was , eenen Purperen Mantel aan. Want purper was
een Koninklyke en Veldoverftelyke dragt , en dus fmalen zy op zyn inge-

beeld Koninkryk , dat zy befpotlyk oordeelden. Daar nochtans die verwe zel-

ve betoont dat zyn ryk in zyn kruisbloed gegrondveft moeft zyn. Zy vlechten

eene Doornekroon > om niet alleen zyn kroonrecht te befpotten , maar ook
dat gezegent hooft , datmet beter recht dan de Wetpriefter op 't voorhoofd

dragen mogtii? heiligheid des Heeren,om dat gezegend hoofd zeg ik door fcher-

pe prikkels te knotten : en dus fman en fmaad te paren.Zy geven hem een riet-

flafin de rechterhand , om de nietigheid van zyn ryksgebied te verbeelden

,

als ofhy,dieheérfchen moeftin eeuwigheid,eene ydele heerfchappyzich aan-

matigde. In zulk een belpottelyk gewaad vallen zy hemalseenfpotkoningte

voet , gelyk men oudttyds Vorften en Weereldgrooten plagt te eeren,en zeg-

gen met onlydelyke fchimpwoorden : wees gegroet igy Koning derjooden ! wy
erkennen uw grootmagtig gebied , en wenfchen u geluk en voorfpoed. Wy
vallen u demoedig te voet,enbiddenom uwe gunft en byftand.Maarde moet-
wil blyftby die woorden niet , en komt tot godvergeten fchenddaaden. Zy
fpuwen hem in 't aangezicht als een uitbraakfel der menfchen, en gelyk dejoo-

den in de zaale van Kajafas deeden tot de uitterfte fmaad en verachting , zo

doen hier ook de Heidenlche knechten, en vervullen, buiten hun weten en

voornemen , het geen de Meffias eeuwen te vooren door David had geklaagt;

defmaadheden dergeenen die u , ó God den Vader , [maden , zyn op mygevallen.

Ee i Ande-
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Anderen flaan met rietftokken op zyn heilighoofd , en dryven de doornen en

diftelen dieper in , öin 't onnozel bloed daar uit te drukken en te doen uitzy-

pelen Eenigen ftoten hem met vuiften en handen :
fommigen knippen hem

op de wangen en in 't aangezicht : anderen dreigen en rtaan toe
,
en allè mei-

nen zy dat hun alles geoorlofd zy. Is 't nietvremd , dat Pilatus,dieJ. C. op aller-

hande wyzenrechtvaerdigde, en zocht los te laten, deeze uitgelatenheid en

boosheid in zyn Richthuis hebbe konnen verdragen ? kondehy zyn opperge-

^ach niet gebruikt hebben,omJ. C. buiten deeze befchimpmge te ftellen,en te

dekken tegen die vuile booswichten? maar die 't heilig recht eens kreukt, en de

menfchen meer dan God vreeft,flaat van kwaad tot erger voort.en kreunt zich

der elendigen niet. En wel ligt heeft hy denjooden hier door zo welgezocht

te behagen, als door hem over te leveren, op hun toomloos roepen : kruifi

hem! kmifthem! Hoekondehy zich ook beter eenen vriend des Keizers be-

toonen,als door die verguizinge en befcliimpinge vanJefusKomngryk te gedo-

gen ? En wie zal bewyzen , dat Pilatusvan deezen handel kennifie had, die in 't

Richthuis gefchieddedaar hykon uitgegaanzynPimmerswasdiebefchimping,

hoe onverdraaglyk die mogt zyn,niet wieeder dan de bloedige kruisgeeflèling.

Ook bedient zich Püatus van beide tot een laatft gepoog omjefus op vrye voe-

ten te ftellen , als hyhem uit het Richthuis met dien Smaadmantel ,
met de

Doornekroon, met bloed en fpeekfelbezoeteld, voor het volk ftelt, omdat

tot mededogen te bewegen ,
zeggende : z^iet den menfch dien elendi-

gen , dien mishandelden : z^tet wwen Komng. Maar hier tegen druiflên zy dol-

driftig aan, en roepen: krmfthem! kruifthem! ivyhehhen eenetvet, en naar

die wet moet hyfierven , want hy heeft zjich z^ehen Gods Zoongemaakt , VOOr den

Meflias en KoningderJoodenopgeworpen, en Oppermajefteitfchennis be-

gaan. Hier op zwicht en zwygt Pilatus en geeftJefus overom gekruift tewor-

den. De krygsknechtennemen hemden Purperen Mantel af, fchietenhem

zyn eigen kleederen aan , en zuUenhem uitJeruzalem uitleiden. Zoword hy

op dengrooten Zoendag Hazazeluitgeleidbeladenmetde zonden vanifraël.

Zo draagtJefus onze ongerechtigheden , en doet onze overtredingen zo ver-

re van Gods aangezicht weg , als 't Ooften van het Weften. Zo leert hy ons

buitenJeruzalem gaan , en eene ftad zoekendie fondamenten heeft , waar van

God zelf Bouwmeefter en Konftenaar is.
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HET XLVin TAFEREEL
E Godloozen ruften niet » eer zy hunne boosheid uitge-

voert, en de rechtvaerdigen vernielt hebben. Dit zag
men in dejooden enRomeinenjalsdie in heilloos vloek-

gefpan tegenGod en zynen gezalfdenjefus veroordeelt,

enter kruisftrafFe verwezen hadden. Zy hoonen , zy be-

fpotten , zy geellelen hem, en leiden hem uitde ftad naar

den kruisberg. Want dit was byna een algemeene ge-

woonte der volkeren van dien tyd, dat ze hunne dood-

ftrafFen niet binnen j maar buiten de fteden op heuvelen en verheven plaat-

fen uitvoerden , om meerder indruk te geven, en de aanfchouwers krachti-

ger afte fchrikken van 'tkwaad, waar over de misdaadigegeftraftwierd. Ook
had Goduitdruklykindewet belaft op de hooge Feeften vanJeruzalem de
misdaadigen , anderen ten voorbeeld , gerechtelyk te ftraffen. Zo komt hier

j. C. buiten de ftad , omringt van woedende krygsknechten , diehem 't kruis-

hout hebben opgeladen , en dreigen en dwingen , hoe zwak hy ook mag zyn,

doorziellyden, nachtwaken , en bloedverliezen , dat zwaar gevaarte te dra-

gen. Op den zeiven tyd worden twee Moorders geboeid , en met krygs-

knechten beftuwt, met Ladders, Hamers, Paaien en diergeiyk kruistuig ter

poorte uitgeleid , om nevensJefus , als den fnoodften der menfchen , aan 't

kruishout elendig hun leven te eindigen. Maar nadienjefus te krachteloos was,

pm zyn kruis totopGolgotha te konnen draagen, en 'er bygeval een land-

man ,
genaamd Simon, een Heiden van geboorte , en van Cyrenen in Libye

,

maar eenJoodengenoot der gerechtigheid , hun te gemoet komt in 't uitgaan

der Stad , dwingen zy dien man die naar den Tempel en Feeftdienftging, het

kruishout op zich te nemen , enj. C. te ontheffen. Zo gaat hy zonder kruis

,

maar echter zwaar beladen met onze zonden; en 't is zo verre van daar, dat

zy vryfprekers en verdedigers voor den veroordeelden zouden zoeken

,

of toelaten: (gelyk derjooden gewoonte was in 't uitleiden der misdaa-

digers die gefteenigt werden , eenen uitroeper voor te doen gaan , die

zyn misdryf luidskeels uitriep , en zo iemant iets tot zyn onTchuld in-

bragt , hem te rug te leidden , om nader onderzoek te doen
;
) dat zelfs de

wreede krygsknechtde treurende Vrouwen wegftoot , en verhinderen wil o-

verJefus tö weeklagen. Voor hem word de kruisbanier gedragen met die

finaadletteren Jefus Na^arenus, Rexjudaorum : die zyn gewaand misdryf

uitdrukken , en zeggen : Jefus Natereener Koning derjooden. Hoe bedroeft

fchreiende barmhartige Vrouwen met haare beklaaglyke kinderen.' Hoe tref-

fen haare biggelende traanen den Heiland meer dan zyn eigen nood en dood?

Hy keertzich naar haar toe, envoorfpelt haaren jammerlyken ondergang,

zeggende:^y Dochters Ifraëls -weent niet over wy,die vry-en blywilligden kruis-

dood onderga tot behoudeniftêvanmyn volk, maar weent o-ver u %elve , weent

overuw verbazend lot, weent over uwe gadelooze rampen, weent over de

Terwoefting , die u over 't hoofd hangt , en over uwekinderen , over uw ramp-

Ff zalig
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zalig nageflacht , dat oneindige elenden , ballingfchappen en duizend dooden

zal lyden moeten. WantiUt daar komen dagen , en zyn naby , in welke men teg-

gen z,al-!ifilig z,yn de onvruchtbaarey^iG. haarejammeren met haaren eigendood

eindigen ; en geen leed , geen duldeloos verdriet aan haare kinderen zien, z.a-

ligz^ynde buiken die nietgebaart , ende borjten die nietgetoogt hebben. Daar anders

de kinderloosheid eene bedroefde ftrafwas onder de Wet , zouden nu de kin-

derlooze vrouwen de gelukkigfte zyn , want dan zouden ze beginnen te t^g-

gen in de uiterfte verbaasdheid en angft , tot de bergen die in 'tjoodenland veele

endiepe fpelonken waren , valt op ons , verplettertons , en tot de heuvelen , die

hol en ondermynt waren, bedekt ons-, overftortenoverftelptons,datwymet

eenen flag van alle onheilen , angftvalligheden , en dreigende gevaaren mo-
gen verloft zyn. Want indien zy dit doen aan hetgroene hout , indien ze my, die

deBoom des Levens , onfchuldig , en rechtvaerdig ben , mishandelen en ter

kruisftrafuitleiden , wat galmen het dorre , aan de Godloozen , die fap noch le-

ven hebben , maar afgehouwen en in 't vuur geworpen zullenworden,en ner-

gens toe nut zyn,dan tot verbrandinge , wat zal aan dat dor , onvruchtbaar, on-

nut houtgefchieden? wat ftrafFen, watjammeren hebben die te wachten.' die

gantfche ftamboom|derJooden zoud tot den wortel toe uitgeroit worden.

Ookwasnu reeds deRomeinfche verwoeftingbyl aan den wortel van denjood-
fchen ftaat en heerfchappy gelegt , en alle boom , diegeen goede vruchten voort-

hragt , ieder ongelovige , die niet bekeerlyk is , maar fteunt op eigen gerech-

tigheid , en hoogen ftaat , Xal uitgehouden worden , en Gods wraakvuur gevoe-

len. 7x> üemtMofesyJohannes, en CArz/ïw in ftrafbedreiging volkomen o-

ver een ; maar ook met even weinig vrucht. De Godloozen kreunen zich der

vermaningen niet , en dryven J. C. met onbefuisden wrevelmoet voort naar
Golgotha. Zy rukken , zy trekken , zy ftuwen hem voort onder oneindige

befchimpingen en lafterwoorden. MaarHy als eenLam ter flachtinge geleid

doet zynen mond niet open , ofzo hy fpreekt , zo is 'tom zyne mededogend-
heid over leruzalem en gantfch Ifraël te betuigen. Zo moeft ook de waare
Hoogepriefter medelyden hebben , en in alles verzochtworden , gelykwy

,

uitgenomen alleen de zonde.
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HET XLIX TAFEREEL
Ier gaat het moordtoneel open.Hier is't vervaarlyk Gol-
gotba : maar vervaarlyker noit als nu , nu de Vorft des
Levens daar lyden en fterven zal. Die afgryslyke heuvel
droeg zynen afgryslyken naam van de bekkeneelen en
doodshoofden , die hier van de geftraften rondom ver-
fpreid lagen. Verbazend vertoog voor den verweezen,
die op iedere fchreede , een nieuw Ichrikbeeld zag van
zynen aanftaandendood.Onvenfaagd treed echterChri-

ftus den Kruisberg op, en zynen vreeslyken doot onder de oogen. De krygs-

knechten en wreede beulen graven op de ftrafplaats een diepen kuil , regten

daar in 't vloekhout op; zetten dat vaft en onbeweeglyk, brengen koorden,
nagelen j ladders , en anderemoordmigen, dietotdekruisftrafvannooden

zyn. Daar ftaat het kruis van Chriftus tuflchen twee Moorders , ais ware
hy deihoodfte ; daar beuren hem de beulen , naakt uitgefchud , op het fcherp

uitftek , dat midden in 't vloekhout was , daar rekken en rukken zy handen ea
voeten langs 't dwarshout , en den regten paal , en klinken daar fcherpe na-

gels door, om door langzaam zypelen van bloed eenen fmartelyker dood
te baren. Boven zyn hoofd ftaat op een berdeken zyne gewaande fchuld in

deHebreeuwfche, Griekfche, en Latynfche taal uitgedrukt. Voor hem
üaat een kruik met wrangen azyn, den gewonen drank der krygsknechten

:

waar uit ook een dier booswichten zynen fchimprol fpelen zal. Ter rechter

en flinker hand hangt een Moorder , om ftruikroveryen en bloedftortin-

gcnaan 't kruishout vaft gehecht. Rondom het galgenveld zyn Ruiters en

Krygsbenden , om q)roer voor tekomen , en ieder te belettenden kruislin-

gen eenige hulp ofhandreiking toe te brengen. Wat verder zit eene treurige

fchaar van gelovige Vrouwen , die met heete traanen het kruislyden des Hei-

lands beweenen. Zie de hoogbedroefde Moedermaagd , die nu eendood-

lyk zwaard voelt door 't harte gaan, zie hoe zy treurt , enbezwykt, alszy

liaaren onfchuldigen Zoon in zulken jammerftaat aanfchouwt. Johannes, dié

zelfs trooftloos is , vertrooft en verfterkt haar , en eene der gelovige Vrouwen

onderftut haar.Hoe onmededogende zynJooden en Romeinen die alles met

vermaak aanzien, cnjefusfmaadlykhoonen! De krygsknechten, die zyne

kleederen hebben uitgetrokken , verdeelen het oppergewaad in -vier deelen

,

als tot voorfpel , dat de Mantel van 's Heilands gerechtigheid de vier wee-

reldgeweften bekleden zal. Hetonderkleed , dat zonder naad is, word niet

gefcheurt,maar door het lot aan eenen toegewezen.Hoe toevallig dit fchynen

mag , was 't echter veele eeuwen te vooren door den Zanger Ifraëls voorzegt.

Maar onmenfchelykernogwoeden deJooden , niet alleen uit het gemeen

volk , maar ook de Schrittgeleerden,Oudfte en Overpriefters,die hun eigen

aanzienlykheit vergeten en zich van lafteren en fchimpen niet bedwingen

konnen. Anderen heeft hy verlojl , zeggen de heillooze fpotters , hy kan ^ch

'ven niet wrlopn. Indien hy de Koning derjooden is , dat hy nu afkome "van het

Ff 2 kruis-,
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httis, en tov iullen in hemgeloven. Dwaaze Schriftgeleerden ,
die geloven wil-

len het geen tegen Gods raad en woord aanloopt. Hoe zoude hy gettorven

Zyn, indien hy afgekomen was? en hoe zoud hy de waare Hoogepriefter

zyn , indien hy niet ftietf , en zyne ziel niet ftelde tot een fchuldofFer ? hy heeft

op God 'vertrouwt , zeggen anderen , dat hy hem nu -verlofe ,
indien hy hem wel

wil, want hygetegt heeft , ik ben Gods Zoon. Maar de fchimptaal zelve was

lang tevooren in 't Profctifch woord voorzegt , en een bewys , dat deeze ge-

kruifte de Mefas ware. Krachtiger nog bewees hy dat in 't bekeeren en zali-

gen vaneenen der Moorderen, en 't verduifteren derZonne op den hel-

deren middag; als ware die verfchrikt van alle d'onmenfchlykheden. On-

derwylenleedChriftus in de Ziel niet minder dan in'tLicchaam, en riep

in de zwaarfte angften uit : Eli , Eli , lama Sabachtani : dat is , Myn God!

Myn God ! waarom hebtgy my verlaten ? Die gevoelige treurtaalword van de

godloozefpotterengantfch anders opgevat; enalsofjefus den Profeet Elias

om hulpe riep ,
zeggenze ,

pas op , laat ons z,ien of Elias komen a,alom hem te

-verlojfen. En nadien Jefus in die zielangften had uitgeroepen ;
my dorjt:

fchoot'ereenvandeRomeinfchekrygsknechtentoe, vulteene fpongiemet

edik uit het vat , dat voor 't kruis ftond , en brengt dien fcherpen drank met

een hyflopftoksken aan 's Heilands mond , niet denkende , dat hy zelf door

die fchimpdaad het Profetifch woord vervulde , waar in de Meflias dus kla-

gende word ingevoert : In mynen dor(i hebben?!^ my edik te drinken gegeven.

korten tyd daar na roept hy nogmaals met fterkerftemme: Vader, inuwe han-

den beveel ik mynengeeji: en fchoon die groote ftem bewees , dat hy nog le-

venskrachten overhad, gafhyaanftonds,envrywilligdengeeft. Zofmade-

lyken, zo fmartelyken dood ftierfJefus, de rechtvaerdige , voor ons on-

rechtvaerdigen , na dat hy twee-en-dartig jaaren en een halfgeleeft, en zyn

Profeetampt drie jaaren en een half bediend had , met veele tekenen en

wonderkrachten.





rr
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HET L TAFEREEL'

»»7

Ls J. C. den geeft gaf, was 't omtrent den tyd van 't

avondoffer , en liep voor -en tegenbeeld weder t'za-

men. Hierom werd die wonderuur metveele won-
derdaaden verhecrlykt in hemel en op aarde. Na ver-
loop van eenigen tyd bidden dejooden den Landvoogd
dat de gekruitten mogten afgenomen worden , nadien

^ de Paafchfabbath voorhanden was , en God in de wet
bevolen had, dat de licchamen der opgehangcnen aan

'thout, voor zonnen ondergang zouden afgenomen worden. Hier op (laan

de Krygsknechten , volgens 't gebruik der Romeinen , de beenen der twee
Moorders aan ftukkén , om hunnen dood te verhaaften , doch 's Heilands

beenen laten zy ongefchonden , nadien zy bevinden dat hy zekerlyk geftor-

venwas. Ook moert aanjefus, als 't geeftlyk Paafchlam , niet eeneenig

been gebroken worden. Tot onwraakbaar bewys datj. C. den geeft gegeven
had vloeit'eruit zyne zyde, die een dartele krygsknecht met eene Icherpe

fpeer doorftak , bloed en water , een blyk dat het hart getroffen, endege-
kruifte onfeilbaar geftorven was. Zo de BloedraadJ. C. van 't vloekhout had
laten afnemen , hy was naar alle waarfchynlykheid in het algemeen graf der

misdadigers ter aarde beftelt : maar anders had God voorzegt , want hy moeft

in Zjynen dood bj de ryken z^jn. Dies verwektGodJofef van Arimathea , eenen
aanzienlyken Raadsheer derjooden. Die verzoekt het licchaam , en verkrygt

het van den Landvoogd; maarzohaaft is hy des niet magtig, ofhybewyft

zyne liefde in 't grafbezorgen en toebereiden van f^n lynwaat, en zwachtels

,

om volgens de gewoonte derjooden het licchaam daar in te winden,en in den
grafkelder te leggen. In die heilige liefdeoeffening voegt zichJMikodemus

by hem , die ook een man van hoogen ftaat , en een leerling van J. C. was

,

maar 's nachts , vanvreezevoordelooden. Nuvreeft hy geene menfchen

,

nu ontdekt hy zyne lang verborgene liefde tot den Heiland, en brengt een

mengfèl van omtrent honderd ponden Myrrhe en Aloé ; twee bittere , maar

welriekende kruidvochten , die eenen koftelyken balfem uitmaaken , om
dooden eenen langen tyd voor verrottinge te bewaren. Waar in d'Egyp-

tenaars van ouds inzonderheid uitmuntten , die heriïenen en ingewan-

den konftig wiften uitte halen en met balfem-olien te boeten , om 't licchaam

in 't grafte befchermen. Zo vertoont ons de konftprint den volyverigen lo-

fèf bezig met Icfus in wit lynwaat te onttangen, en te omwinden. Op zyde

ftaateen dienftknecht met een bundel van zwachtels en windfels.Aan den an-

ren kant ftaat Nikodemus, met eene balftèm-kiuik by zich, omdekoftely-

ke zalf-olien uit te ftorten , en 't kleed te doorvochtigen. Dus zullen zy 't

licchaam in een nieuw grafleggen, dat ineen vafte fteenrots uytgehouwen

is. Gelyk de grafkelders der looden diep en onder den vlakken grond uitge-

graven werden , en eerft eene ruimte hadden , en daar na een dieper hol

,

metwederzydfche graffteden, daardegebalfèmdeen omzwachtelde liccha-

G g men

,
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men , zonder kift , werden nedergelegt ; en de mond van den eerften In-

gang met eenen zwaaren wentelfteen gefloten ; zo ruftJ.C. in een heer-

lyk graf, in een hofvan een voortreflyk man , en word niet tegenftaande zyn

iciiandelyke dood , met een prachtigen toeftel begraven. Maar wat bekom-

meren zich deeze godvruchtige Mannen met zalven en balfJemen ? Jefus

moert wel begraven worden , maar de verrottinge niet zien , en als de waa-

re Jonas ten derden dage levendig uit het ingewand der aarde uitgaan. Ge-
lyk hy zelf die volzekere verwachting tot eenen grond legt van zyn geruft

fterven, als hy door Koning David zegt : Gy iult myne tiel , my , in de helle , in

'tgraf , fjtet verlaten , inden ftaat der dooden niet laten blyven, gji -^It niet

toelaten dat uw heylige , die uwe heiligheid door myn kruisdood hebbe

bekend gemaakt , de verder'uinge of verrottinge , !^te , en onderhevig zy.

Daarom is myn harte 'verbljd , en myne'' eere 'verheugt Zjtch , ook z,al myn vleefch

zieker wonen. In welke juichtaal hy den gelovigen een vaft en volzeker on-

derpand geeft van hunne zalige opftandinge na dit leven.
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Oe dwaas , hoe ydel was het wanbefefder Jooderi j daf
zy meindcn dat nimmerde gckmiflc en begraven felbs
zoud verryzen , en uit het grafopftaan ? gclyk David hen
dnsfprekende mvoerd van den Heiland : een Belialsftuk

kleeft hem aan , en hy die nederlegt ,n\\ari.i , z.alnietwe-
der opjlaan. Nochtans toonen zy liicr in niet geruft te

z) n , maar vervoegen zich b) den Landvoogd
, alsje/iis

in 't grafwas gelegt , en zeggen : Ueere , wy zyn indacht

'tigdat deez^e Verleyder , nog levende
^ gelegt heeft , btnnen drie dagen i^l ik op-

fiaan. Beveel dan dat het grafverZjekerdworde tot op den derden dag
, opdat z^j-

ne Difcipelen miffchten niet komen , by nacllt , en hem fielen , en 'Xeggen tot de>i

-volke , hy is opgeflaan van den dooden , en z^al de laatfle dwaling erger zjfn , dan
de eerfte. Maar hoe onbedachtzaam is alleweereldwysheid en argliftigheid!

isj. C. een Verleider ? zo zal hy niet opftaan , gelyk hy voorzegt heeft : maaf
flaathyop, gelyk hy voorfpelde , hoeishydaneenf-'i'nWfr? Pilatus, ge-
woon denJooden te behagen, flaat ditnietaf, maarwyftze tot hunne eitJe-

ne wacht , die in 't ilot Antonia, tot beveiliging van Tempel cn Tempcldienft
lag , en onder 't gebied van den Hoofdman des Tem{>els Itond , met bewil-

liging echter van den Landvoc^d. Die Tempelwacht was Iterkgenoeg , om
grafen Tempel te gelyk te bezetten , en zy word denJooden van den Lind-
voogd vergunt. Deeze wachters trekken gevvapent naar het graf, bezetten

alle toegangen > verzegelen den wentelfteen met 's Landvoogds zegelring

,

en maken den grafkelder ontoeganklyk. Maar wat vermogen de menfchen
tegen God ? Des morgens vroeg , eer de zon haare ftraalen boven de kim-

men had verfpreid , op den eerften dag der weeke , begeven zich tweegod-
vruchtige Vrouwen naar het graf, verzeld met eenige andere, diejefus

meinden te zalven , nadien zy onbewuft waren van 't geenjofef en Nikode-

mus hadden gedaan. Maarterwylzyop wegzyn , en bekommert, wieden
onhandelbaaren wentelfteen van'tgraf zal wentelen, zie, zo gefchied'er

eene zwaare aardbeving , en twee Engelen , in de gedaante van Jongelin-

gen, dalen voor de oogen der wachteren uit den hemel, met ontzachlyke

heerlykheid; want hunne gedaante was fchitterlyk als de blikfèm , en hun ge-

waad witter dan fneeuw , waar op de flikkerftraalen met grooter glans weder-

ftuitten,en eene bovenmenfchlyke waardigheid vertoonden. Een dier hemel-

gezanten treed nader , wentelt den zwaaren fteen van'tgraf, en geeft den

herrezen Heiland eenen vryen uitgang uit den grafkelder. Onder deaard-

bevinge Ichyntjefus binnen 't grafzyn leven weder te hebben aangenomen,

waar toe de H. Engelen hem niet helpen konden. Maar tot bewys dat -iy

hem erkennen voor hunnen Heer en voh'ouwdig ten dienft ft;ian , in 't

geenzykonnen, wentelt een hunner beiden , dengraffteen weg, en laat

hem , die door zyne eigene kracht verrezen was , onverhindert uitgaan. Wat
fchrik, wat angft moet dit alles niet verwekt hebben in de harten der wach-

Gg i teren.'
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teren ! De vafle fondamenten der aarde dreunen en beven
:
deH. Engelen

dalen neder uit den hemel , en de gekruide gaat levendig uit het graf, en nie-

mant der wachteren kan ofdurfthem wederhouden. En hoe zouden zy we-

derhouden, dien de banden des doods niet konden wederhouden? zie hoe

levendig het konfttatcreel dit alles vertoont. De krygsknechten vergeten

handen en wapen, en verbergen hun aangezicht voor den hemelglans van

den verrezenJefus, en de nedergedaalde Hemelgezanten. Men leeft hunne

vrees in de verbaafde oogen ; men ziet hunnen angft in 't uitfteken der han-

den , omwenden der hootHen , en bedekken der oogen. Hoe dwaas , hoe

krachteloos is de menfch die Godt wil beftryden ! die onvertfaagde Mannen

zynmagt-en moedeloos, en zo onbeweeglyk , alsdooden. Nauwlyks ko-

men zy tot zich zeiven , ofvlieden en vliegen van 't grafnaar de ftad , en doen

verflag aan den Bloedraad van alles. Hoe konden zy ook zo ontydig , zo ver-

baafd , zo fchichtig de ftraaten vanJeruzalem door vliegen , zonder 's Hei-

lands opftandinge te belcrachtigenPDus worden die zelve wachters , diejefus

in 't grafmeinden te houden,de eerfte en onfeilbaarfte getuigen van zyne op-

ftanding, en zullen door deezen fchrik, die hen by 't graf bevangt, het

Joodfch verdichtfel befchamen , dat de Difctpelen des nachts gekomen waren
,

en 't Licchaam van J. C. geftolen hadden , als z^yJliepen. Sliepenze als zy vol

fchrik de oogen toefloten ? lliepenze, als zyJ.C. zagen verryzen.? fliepen-

ze , als zy den heerlyken glans der Engelen aanfchouwden , en vreefden.

. Hoe heerlyk is 't voor de waarheid der heilige en zuivere Evangelyleer , dat

zy met zulke ydlelogenvonden beftredenword

!
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E wachters waren met doodfchrick van 't graf" gevlö-
den , en gaven de godtvruchtige Vrouwen , die 't lic-

chaam vanj. C. meenden te zalven,volkomene vryheid>

om aan te naderen,en alles onverhindeit na te vorfchen.

Maar de verrezen Heiland was al uit het graf, enweg^
gegaan ,eer de Vrouwen daar aan kwamen, ennadien'er
twee,de eemMana Magdalena ,de andereMar/Vz,Vrou-
we vax\Alfeus,v^it voor uit gegaan waren.om te zien waf,

en of 'er gelegenheid zoud wezen, om haaren liefde-plicht uit te voeren,

zien zy eenen van de nedergedaalde Engelen , op den omgewentelden fteen

zitten , en de verbaafde wachters wegvlieden uit den hof, daar de grafftede

was. De H. Engel, wiens blikfem-glans den Wachteren zo veel fchriks had
aangejaagt, fpreekt de Vrouwen een hart in 't lyf , en boodfchapt haar de Vol-
heerlyke opftandinae van J. C. Vreeft niet

, zegt haar de hemelbode ,

ivant ikiveet dat gyfefusioekt , dtegekruiffgtwas. Dit is myn laft en gezant-

fchap uwe zielen te vertrooften, en van allevreeze te bevryden. Laat de
krygsknechten angftig vlieden, laat de vyanden van J.C. vrezen, gy zoekt

hem uit liefde, en hebt niets te vrezen. Hy is gekruidom uwe zonden, en
opgewekt tot uwe , en aller gelovigen rechtvaerdigheid. Hy is hier niet in 't

graf, maar opgeftaan en uit het graflevendig uitgegaen , gelyk hy meer dan eent

gez^egt heeft. En op dat zy ooggetuigen deezer waarheid mogten zyn , waar

van de gantfche verzoening afhangt, zegt hy, komt herwaarts y treed in den

grafkelder , Zjiet en hetjet deplaats daar de Heer , die gekruift, en onzc enuwe
Heer is , dien alle Engelen ten dienfte flaan en eeren moeten , en die nu zyn

volk verkregen heeft door zyn bloed ;
^et deplaats , daar de Heergelegen heeft,

begraven is geweeft , en geruft heeftvan den arbeid zyner ziele. De Vrou-

wen verheugt en verbaaft treden dieper in , en zien den tweeden Engel , in

de gedaante vaneenen jongeling, gekleed met witte kleederen : gelyk de

Hoogepriefter droeg op den Zoendag , als hy inging in 't Heilige der heiü-

gen : als tot een bewys , datde waare Hooge Priefter , wiens afgezant hy was,

nu was ingegaan in 't waarachtig Heiligdom , de waare verzoening en rei-

niging onzer zonden te weeg gebragt hebbende. Die hemeljongelingzat

ter rechter zyde van het graf, daar 't ücchaam vanJefus was gelegt , en door

de zitplaats der Engelen bleek niet meer te leggen,maar verrezen, en weg ge-

gaan te zyn. De Vrouwen (want de anderewaren mede nader gekomen , en

ooggetuigen van dit hemelfch gezicht in den naaren graflcelder)deVrouwen

ontzetten zich op dit vertoog, maar werden geruft geftelt door deeze trooft-

taal : l^yt niet verlaajï , gy ZjOekt Jefus den NaK^areener den gekruifien , hy is opge~

fiaan, want het is heden dederdedag, dat hy begraven, en in deezen ker-

ker befloten is geweeft, maar hy is hier niet meer , hy leeft, en is niet meer

onder de dooden in een duifter grafte zoeken. Ziet deplaats , daar hygelegen

was, die is ledig, en 'tlicchaam daar niet meer te vinden. Ziet, hy die dood

H h was,
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was , leeft om niet weder te fterven. Gedenkt , wat hy in zyn leven , als hy
metuinGalileen verkeerde, gei^egt heeft, dat de m,oon des menfchen moejl

overgeUniert worden in handen der z. ondaren ,
omgekruiji te worden, en ten derden

dage weder op teftaan. Na dit trooftryk en zielverfterkend berigt worden de

Vrouwen , als eerfte verkondigfters van de goede boodfchap deezer heiiryke

opftanding, afgevaardigt tot de treurige Sioni , en bekommerde Difcipelen

,

die zich binnenjerufalemfcliuil hielden. Gaat,icgtAt H.Engd,haafteljk hee-

nen , zonder u aan 't graflanger op te houden , en tegt z^ynen Difcipelen
, die-

zo hoog bedroefd zyn , dat hy die gekruid en begraven was , opgeftaan is uan

den dooden. Inzonderheid moeiten zy dit aan Petrus boodfchappen , die we-

gens zyne drievuldige verlochcning in de hoogde angltvalligheid en bekom-

mering was , en door de hemelgczanten moeft verfterkt worden. Gaat heen,

zegt de H. Engel, i^gt z,yne Difcipelen en Petrus, dien hynog voor zynen

DiCcipel en kruisgezant houd , niet tegenftaande zynen zwaaren val , dat hy

u "voorgaat naar Galilecn. Daar zult gyhem zien en horen : daar zal hy als de

Opperherder zyne verftroide fchaapen vergaderen : daar zal hy weder ge-

meenzaam met u omgaan , en onwraakbaare blyken geven , dat hy opgeftaan,

en levendig zy. Dit had Chnfius zynen Difcipelen meermaalen voorzegt

,

en zekeren berg in die Landftreek aangewezen , daar zy hem zien en fpreken

zouden. 'T is waar , dat hy zich meer dan eens by en binnen Jerufalem le-

vendig vertoonde , eer hy in Galileen , e.T op den beraamden berg ver-

fcheen:ook wilde de H. Engel niet zeggen dat zichChriftus alleen in Galilea,en

nergens anders, ot eerder, zou vertonen , maar dat hy in dat geweft , daar hy in

zyn leven meeft had verkeert , en veilig met de zynen konde handelen, op
eene byzondere wyzemethun zoud fpreken van zyn hemelfchKoninkryk,

en de vereifchte ryks-wetten voorfchryven tot opregdng en uy breidinge

zyner heerfchappye. Die eenftemmigheid van de Woorden des Heilands

en deezes H. Engels verzegelt deeze waarheid , en doet den hemelbode
zeggen : Ziet tk heb 't ulieden ge^egt. Ik hebbe mynen laft getrouwlyk vol-

voert , en doet gy desgelyb. Konde de heerlyke opftandingvan
J. C. wel

heerlyker bekragtigt worden , als door H. Engelen uit den hemel } Konde
de waarheid wel krachtiger verkondigt worden , alsdoor eenvoudige en god-

vruchtigeVrouwen ?
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HET LIIL TAFEREEL
EVoIyverige Maria MagdaUha vloog van 't graf naaf
Petrus enJohannes , en boodfchapte wat zy gezien en ge-
hoort had> Die twee Apoftclen namen die blymaar
voor een raaskalling en her/Ien-droom • inaar begaven
zich echter aanftonds grafwaards,om te zien wat hier van
ware. Johannes als veel jonger en gezwinder liep voor
uit, en kwam eerder als Pf/rw, aanhctgral' Hyvind

.

dat open, en onbezet, treed in den grafkelder , en
Ziet de windels

, zwachtels , en grat-doeken , daar leggen , doch gaat niet in de
neder-holte , daar 't licchaam gelegt was. Petrus volgt hem op de hielen ,

maar vergenoegt zich niet met neder te bukken , en in de grafholte neder te
zien gdykjohannes. Hy treed dieper in daar 'tomzwachteld licchaam gele-
gen had

,
en zietde lyk-doeken aan den eenen kant liggen,en den zweet-doek

daar het hoofd mede was bedekt geweeft aan d'andere zyde t'zamenge-
rolt. Johannes trad ook neder , en in de lyk-ftede , en zag het zelfde , en ge-
loofde, uit die kentekenen, datJ.C, was opgeftaan en niet gerooid, noch
weggevoert, gelyk hy en Petrus zich te vooren hadden ingebeeld, omdat
zy de H. Schrift der Profeeten nog niet verftonden , datjezus van den doo-
den moeft opftaan. Ondertuflchen kwam yiana Magdalena weder aan het
graf, na dat dc twee Apoftelen weder naarJeruzalem waren gekeerd, en
bleefbuiten de neder-holte ftaan , en weende : maar nederbukkende

, zagzy
in de grafftede twee H. Engelen in witte kleederen zitten , den eenen aan 't

hoofii-den anderen aan 't voeten-einde : gelyk de H. Cherubinen eertyds,

boven 'tzoendekfelgeplaatft waren. DieH. God-gezanten fpreken haar aan,
en zeggen ; Frouw , waarom weentgy? waarop zy antwoordde : om datz,e my-
nen Heere weggenomen hebben. Eene taal , zo fommigen meenen , van onftel-

tenis , en onbegryplyk wanbefef , daar zy den H. Engel gehoort , en vaa
s'Heilands opftandinge bericht had. Maaranderen vatten dit voorval anders,

enbegrypen'twelzogcvoeglyk. Maria, zeggenze, trad wel voor uit met
de andere Maria , maar als zy den wentel-deen van 't graf afgefchoven zag

van verre , liep zy , zonder den H. Engel te zien of te horen naar Petrus en
lohannes in die gedachte , dat iemantj. C. had weggenomen ; en met die ge'
dachte keertze weder naar 't graf , en ziet nu de twee Engelen , die haar vra-

gen, waarom zy weende , en tot antwoord krygen : OmdattemynenHeerc
•weggenomen hebben., gelyk zy zich inbeeldde. Maar hoe men dit vatte, ter-

wyl Maria in onderhandeling is metde H. Engelen, keert zy zich om, en ziet

iemant achter haar , die haar dezelve vraage doet : "vrouwe wat weentgy,wien

Zjoektgy ? Zy den Vrager voor een hovenier nemende , zeide ,
nogh al in die

verbeeldinge , datJ. C. door iemant uit het graf was geligt , Heere, indiengy
hem weggenomen hebt

,
z^egmy waargy hemgelegt hebt , en ik z^alhem wegnemen.

De Heer , dien zy onbekend aanfprak, en zynen eigen naam gafjfpreekt maar

een woord , en treft haar in 't hart .• en gelykhy door een oog-opflag Petrus tot

H h i berouw
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berouw bewoog , zo brengt hy Maria door een aanfpraak ook tot betere ge-

dachten. M aria ! zcgt hy , en dat geluid doet haar opmerken , en zien dien

zy zag , want daar is in de ftemme der menfchen iets zonderlings , waar door

blinde zelts menfchen van menfchen onderfcheiden konnen. Zy keert zich

om , kent haaren miflag , en roept in heilige verwondering uit , Rabhomi

,

mynHeere! mjn Groote Meejler.' myn Opper Zeeraar fvjantZO onderfcheiden

dejoodfche Leermeefters Ea^^/ , enRabboum, in meer en minaenzienly-

ken Leeraar. En wie is grooter Leermeefter dan hy die de eeuwige gerecht-

tigheid aangebragt heeft ? Maria , door overmaat van geeftlyke blydfchap

,

valtj. C. te voet,wil hem omhelzen,en alle blyken van liefde,vreugde en ver-

ruldcingeop 't krachtigfte geven, om door uiterlyke gebaarden te tonen,

het geen zy door woorden niet konde uitdrukken. Want hoe getrouwe tolk

de tong ook wezen mag van het hart, men gevoelt echter fomwylen meer

alsmen zeggen kan. Maar Chriftus wil niet gedogen , dat zich Maria met

die uitwendige eer-en vreugd-bewyzen ophoude, en zegt haar : Raak my niet

aan , want ik ben nog niet opgevaren tot mynen Vader , maar ga heenen tot myne

broeders, enZjCghun: ik vare op tot mynen Vader , en uwen Vader, en tot uwen

God en mynenGod.Dk verbod zag niet zo zeer op't aanraken,waar door zykon-

de verzekerd zyn dat hy 't zelfwas : als wel op het verfpillen van den tydt,dien

zy met alle die uitwendigheden en omhelzingen zoud hebben doorgebragt,

daar hy nochtans zo fpoedig niet zoude ten hemel varen , of zy zoude nadere

gelegendheid krygen om hem te zien en te fpreken : en zy nu zich fpoeien

moed, om die bly-maare aan de Difcipelen te brengen, diehy ,fchoonzy

hem zo onlangs allen verlaten hadden, nog zyne broeders noemt, en dus

van zyne toegenegendheid wil verzekerd hebben , en kloekmoedig het heil-

ryk doen verkondigen , waar in God zich vertoont als eenen verzoenden

God en Vader. Weshalven zy ook alle aardfch-en vleefch-gezindheid omt-

rent zyn licchaam moéft afleggen, als die opgeftaan was om een hemelfch

Koninkrykoptere^en, en aan zyns Vaders rechterhand te zitten. Ook
kwamen de andereVrouwen al van 't graf, en naarjerufalem om den H. A-
poftelen de boodfchap des H. Engels te brengen , en zouden zonder Maria
Magdalena dien laft hebben uitgevoert , indien zy langer by't graf ware

gebleven : maar nu zich haaftende , achterhaalt zy haar, enj. C. venoontzich

aan alle die goede boodfchapfters, die hem omhelzen en aanbidden, en op
ontwiftbaare gronden zyne opftandinge uit den dooden eenftemmig den
Apoftelen verkondigen.
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HET LIV. TAFEREEL
Et bevel, dat J.C en de H. Engel aan deVrouwen gegé-
ven hadden , om de Difcipelen naar Galilea te wyzen

,

deed zommigen al vroeg opryzcn en dervvaards gaan.

Voornaamentlyk waren twee Difcipelen op den zeiven
dag , alsj. C. was opgedaan , aanfton ds opweg naar Em-
maus; een vlek, dat voormaals eeneftad was, gelegen
op den weg vanJerufalem naar Galilea , omtrent zeltig

ftadien, oftweemylen van die ftad. Wie deeze reis-

gezellen waren , is niet wel te bepalen. Dat Kleofas , vader van vier Apo-
ftelen, de een en de oudfte was, en daarom het woord voerde, is buiten te-

genfpraak; maar wie de tweede was , kan niet zeker bewezen worden, hoe-
wel fommigen het meer dan waarfchynlyk houden , dat het Petrus zy ge-
weeft. Maar dat is van even zo weinig belang als de reeden , waarom
7.yxmtEmmam gingen. Want dat Kle^as in dat vlek zoudgewoont, en
daarom deezen reisgezel met zich genomen hebben , gelyk fommigen wil-

len , heeft geen Ichyn. Dat ook Emmaus het einde van deeze reis was, fchynt

maar toevallig , om dat de reifgezellen van hoogen 0uderdom , en door den
avond overvallen waren. Op weg verzachten zy IWnnen moeilyken gang
door ftichtlyke zamenfpraaken , en handelen van J. C. die hunne harten

bezat. Hoebekoorlykdewegmaggeweeftzyn, die bekoort hen niet: maar
de gekruifte is 't voorwerp van hunne redenkavelingen. Zynlyden, zyn

kruisdood, zyn opftanding is alle hunne verhandelftofFe, en reisverligdng.

En waar in kan de ziel meer verluftiging en verligting vinden dan in lefus, en

dien gekruift } Maar terwyl zy met allen ernft en ingefpannendheid hier van

fpreken, komt by hen , en gaatmede: want hy ontmoetze niet gelyk

hy de Vrouwen ontmoette ; maar komtze van achter opgaan ; zo datze niet

omziende, hem niet konden kennen. Hy volgt hen op 'tfpoor, en vraagt

die volyverige Iprekers ernftig, wat redenen z^jn deete , dtegy wandelende onder

malkanderen verhandelt ? zoekende dus uit hunnen eigen mond de gedachten

hunner harten te verftaan , om de vooroordeelen en wanbefefFen daar uit te

dryven. Waarom z^iet gy droevig , voegt hy daar by , om den grond hun-

ner ontftelteniffè te horen , en weg te nemen. Want droefgeettigheid be-

dwelmt het verftand , en verhindert de zaakgewrichten na te vorfchen. Kleo-

^ibeantwoortdie vraag met eene wedervraag, en zegt; z^yt gy alleen een

'vreemdelingie"jerufalem , en weetgy de dingen niet-, die deeZjCr dagen daarge^

fchied z^yn ? dus geefthy voorzichüglyk de reden hunner droefheid en fmar^

te te verftaan,om van deezen onbekenden niet achterhaalt te worden. Vrem-

delingen waren'er op 't Paafchfeeft zeer veele , maar niemant konde onbe-

wuft zyn , wat'er teJerufalem op dat Feeft was omtrentJ. C. voorgevallen

,

en nochtans gelaat ïióxjefus daar van onkundig, en zegt : welke? Daarop

komt /<r/fo/2?i volmondiger uit , en antwoord : de dingen aangaande Jefus den

J^at^reener , die een Trofeet was krachtig in werken en woorden voor Goden al

het volL Nadruklyken hartgrondig was die belydenis , en vertoont lefits

,

I i die
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diegemeint werdvanNazarethtezyn, als den langbeloofden Meffias , en

heilprofeet , die veelvuldige en onwraakbaare bewyzen had gegeven van

bovenmenkhlyk vermogen in leervvyze en wonderdaaden. Maar hy ver-

haalt de woede der Joodiche Overheden tegen dien onfchuldigen , en zegt

:

Z.y hebben hem o'vergelevert tot het oordeel des doods , en hem gekruift , fchoon

in hem geene fchuld gevonden wierd , en de Landvoogd ieif hem meer dan
eenmaal wilde vrylaten : maar die den Godsdienft handhaven , en de liefde-

wet betrachten moeften , waren wraak-en bloedgierig, en ruftten niet , eer zy

hem aan 'tvloekhout zagen vaft gehecht. Nochtans meinden wy in hem den
langbeloofden MeJias,endQ verlolhnge vanSion gevonden te hebben: maar 't

is reeds de derde dag,en die verre verlopen,en wy hebben hem nog in het le-

ven niet gezien , gelyk hy belooft had op deezen dag op te ftaan van den doo-

den. Eenige vrouwen hebben ons wel geboodfchapt, dat zy hem gezien en

gefproken hebben , en een gezicht van Engelen gehad die zeggen, dathy

leett : zelfs vlogen fommigen van ons naar 't graf, en vonden dat ledig , gelyk

de vrouwen gezegt hadden, maar hem zagen zy niet, en vonden inzyne.

plaats de windels , zwachtels , hoofd-en grafdoeken, waarmede hy begraven

was. Dit geval is onze verhandelftof , en brengt ons in twyfel , wat

ons te geloven , ofte verwerpen ftaat. Zo fprak Kleofas. Maar lefus antwoord-

de : O on'uerftandige en traage van harten om tegeloven al het geen de Profeeten

gefproken heiben ! moeft de Chriftus niet deete dingen lyden , en alz^o in ZJ^ne heer-y

Ijkheid ingaan ? Wat benevelt uw verftant , wat maakt u nalatig in 't

overpeinzen van't Profetifch woordt? de Chriftus kondeniet verloflèn, de

gerechtigheid aanbrengen , ten hemel in triomf opvaren , dan na zyn ly-

den en ftryden en kruisdood. Dat zeggen eenftemmig alle de Profeeten. Dit

geven zy als het eigen merkteken op van den waaren Heiland. Dit is

de waare wysheyd , en de grondflag van 't geloof Om hen dit overtuigen-

der te doen zien , leid hyze door alle de H. Schrift , beginnende van de wet,

en Profeten en Pfalmen , en alle de H. boeken doorloopende , en daar in zyn

lyden en heerlykheid aantonende. Hoe wenfchelyk ware het , datwy die uit-

legginghadden , om het Profetifch woord te verklaren! Onder zo heilige en

ziciverlichtende handleiding in en door de H. Schriften naderen de reizi-

gers het vlek, en willen daar blyven, het zyom datze vermoeit waren , en
ruft en verkwild<ing zochten , het zy , dat de dag byna ten einde , en 't voort-

gaan ongeraden was. MaarJ. C. die by hen gekomen , en tot dus verre onbe^

kendwas, gelaat zich verder te willen, om dus hunne genegenheid gaen-

te maken. Gelyk zy hem ook ernftig bidden , en met een aangenaam gewelt

dwingen , om daar , en by hen te blyven , zeggende , het is by den avond, en de

dagisgedaalt.
J. C. laat zich Overreden , treed met hun binnen, en zit mede

aan.D och aan den difch zal hy zich bekent maken, want hy neemt het brood,

zegent, breekt , en geeft het zynen reifgezellen , die hem zelfs genodigtheb-
ben. Die zeldzaamheid brengt hen tot nadenken , en 't nadenken tot kenniflé

van
J. C. want hunne oogen werden geopent , en z^y kenden hem. Maar J. C. ont-

trekt zich aanftonds,en maakt zich weg uit hungeacht , latende een tfiepen in-
druk van zyne verfchyning en redenvoering in hunne zielen , waardoor zy
zich zeiven veroordeelen , en zeggen : brandden onie harten niet i» ons , als hy

tot onsfprak op den weggen de §chrift opende ?





I
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HET LV' Tafereel
En zeiven dage , alsJ. C. uit het grafverrezen , eft in fpyf
zyner vyandcn opgedaan was, verfcheen hy levendig
aan verfcheiden op verfcheidene plaatzen, tyden, en wy-
zen: want niet alleen zagen en fpraken hem de Vrou-
wen by het graf ; maar hy wandelt ook , en redeneert, en
eet met de twee Emmaüsgangers; en op den zeiven a-
vond, alsdeDifcipelenteJerufalem vergadert waren,
en de deuren gefloten, van vreeze voor dejooden , ftaat

hy in 't midden der zeiven , en voert deeze trooftryke taal : Vrede z.y ülieden.

Gemeen was die groet onder dejooden ; maar van ongehoorden nadruk in
den mond van den verrezen Vredevorft , die nu God en menfch verzoent i

en vrede tuflchenjooden en Heidenen aangebragt had. Tot bewys van dien
iteilryken vrede toont hy zyne handen en zyde , waar in de merktekens van
de bevochten zege nog ingedrukt ftonden.Op dat gezicht worden zy meton-
begryplyke vreugde doordraait , en kennen den verrezen Heiland, die nog-
maals dezelve en gunftryker taal voert , zeggende : wede z.y ulieden

;
gelyk my

de Vadergetonden heeft , tende ik ook ulieden , om myne toegebragte gerechti<T-

Iieit te verkondigen tot aan het einde der aarde. En als hy dit gezegt had, hlfes

hy op hen, als tot zinbeeld en voorfpel van de toekomende hemelgaven , en
zeide : Ontfangt den Heiligen Geeft dien ik verworven heb , en ulieden mede
deelen moet , om myne heilgezanten en getuigen te zyn. Zogy iemantston-
den vergeeft , en door myn kruisbloed vind afgewaflchen , dien worden ze
vergeven : iemants tonden hout , dien zjynz^egehouden. Die gy ongelovig,

en buiten myne genade en gerechtigheid vind , die hebben geen deel aan de
kwytfcheldingederfchulden. Dat gezicht, dielaft^ die troofttaal kende de
minfte twylFelmoedigheid niet baren ; en fchoon de vreugd byna verhinder-

de te zienhet geen zy zagen,waren zy echter zo volzeker overtuigd van s'Hei-
lands opflandinge , dat zy Thomas, die by deeze verfchyning niet tegenwoor-

dig was geweeft , daar van kennis gaven. Maar het fcheen hem onmoog-
lyk , dat een gekruide leven , en een begraven opftaan konde ; dies voert hy
den verkondiger der opftandinge vanJefus te gemoet : indien tktnz^yne han-

den niet iie het teken der nagelen , en mj/nen vingerfteke in het teken der nagelen,

enfteke myne hand in Zjjne Zjyde , ik talgeenjlnsgeloven. In deezen ftaat van twy-

felmoedigheid en ongeloof bleef hy eenige dagen ; om dat hy uit de verga-

dering der Apoftelen bleef Want ofwel die allen als verftroide fchapen wa-

ren, nadatJ.C. gevangen en gekruift was warenzyechter alvroeg, enop
den eerften dag weder by een vergadert : maar Thomas dwaalt alleen , en is

acht dagen lang in onverzettelyke hardnekkigheid,zo dat hy de onwraakbaare

getuigenifle zyner medeapoftelen , welker trouw en opregtigheidhem be-

kend was, durft wraken , en zynen vyf zinnen alleen geloven wil. Op den

achtftendsig, als TAöwai wedergekeert , en by de Difcipelen was . kwamJe-
fus weder in het midden der vergadering, als de deuren , gelyk te vooren, ge-

li i floten
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floten waren, en zeide wedei : vrede z.y uUeden. Mynen vrede geve iküHe*

den, diemyncvredegezantenzyt : enzichtotTAo»««nvendende, gebruikt

hy dezelve woorden , die de ongelovige Difcipel gebruikt had tot grond

zyns ongcloofs. Breng uwen vinger hier., zegthy , fteek dien inde tekenen

der nagelen. Zie myne handen , die vafl: gehecht en doorklonken zyn geweeft,

en nog de wondtekens dragen. Breng uwe hand inmjntyde , die door de

fpeer is doordeken , en nog gaapt van de bloedige wonde , diemy de wreede

krygsknecht toebragt. Zie , tafl: , onderzoek , voldoe uwen weeduft , en daar

gy zo middagklaare blyken vind , dat ik ben opgeftaan , en levendig voor u

fta, zo wees niet offff/fyz^, m^^xgelovig; en leg die onfeilbaarewaarheid tot

een grondflag der zoenmaare, die gyde weereld door verkondigen moet.

T/iow^?;liierdoor volkomen oveituigt van de waarheid roept met een heili-

ge erkentenis en blyfchap uit : mjn Heer , en myn God ! Dit is geen ve^baa^(Je

taal , ofgodlooze gewoonte , maar eene hartgrondige belydenis van de ver-

borgenheid des geloofs, en hoogverlichte zielverrukking , die hemjefus

bovenmenfchlyk , en alszyn^TffrjenalszynGo^/doetbegrypen. hXsHeer,

die hem door zyn kruisbloed verloft, en tot zyn eigendom verkregen had.

Als Go.^,die menfch géworden,en deGodt van de toekomendeZaligheid was.

Dus zag hy nu door de oogen des geloofsden onzienlyken,hy verfoeide zyne

halftarrigheid , en bad om vergiffenis , en genade. J.C. beantwoord zyne

belydenis met gantfch vriendlyke woorden , en zegt : om datgy myge'^en hek,

Thomas , hebtgygelooft. Zalig zjfnte , die nietgetiej^ , en echtergelooft tullen heb-

ben. Licchaamlyke bezeffingen van 't geen men geloven moet , verhinderen

het geloof , dat op Gods getuigenis fteunen moet, en nietop de zienlyke din-

gen gegrond zyn.Met s'Heilands hemelvaart zoud het geloofgeheelde wee-

reld door gepredikt , maarJ. C. niet meer gezienworden ; en ditmoeft den
gantfchentyd des N. T. waarzyn : Zalig z^ynte die niet <ijittengeiden heMien , en

nochtansgeloventulUn. Het geloof maakt ons ffwmet
J. G die een Godvan

volljomen zaligheid was. Kan iemant eenmethem , en niet zaligzyn





]
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HET LVI TAFEREEL
Iets word van dc H. Evangelyfchryveren krachtiscf
aangedrongen

,
mets met onwcderfpreekl) kcr bewyzen

vaft gemaakt,dan de verryzcnis vanJ.C.cn zyne volhecr-
lyke opftandinge uit den dooden ; en geen wonder, want
daar door is hy niet alleen krachtig bcweezcn Gods
Zoon tezyn: maar van die grondwaarheid hangt ook de
gantrcheEvangelyleer,en zaligheid der gelovigen.Gelyk
de H. Apoftcl nadruklyk zegt : indien Ümflus md is op^e-

ftaan , ZO IS Onze pi'ediking ydel , enydel ook uwgeloof; en Z^o worden ivj %-
'vonden -valfchegetuigen Gods , want wy hebben van Godegetuigt , dat hy Chnfius
opgewekt heeft. Maar klaarder en onwraakbaarder ovcrtiiigincr is'er niet , dan
de ver/chynins vanj. C. aan de zee van Tiberias , die met meer wonderen be-
krachtigt word. Hier was Chriftus in zyn leven dikwyls werkzaam. Hier riep
hy zyne meefteDifcipelen. Hier verfchynthy ook na zyne opftanding.Hict
omftreelö lag dit Gal/lee» der Heidenen dat een groot licht moeft zien , én nu
reeds gezien had in de veelvuldige en krachtige leerredenen enwónderdaa-
den des Heilands

, die nujeruzalem verlaat , en de Heidenen verder beftra-
lenzal. De H. Difcipelen bevinden zich nu in dat land, fchoon niet alle,
maar zeven, ooggetuigen deezer verfchyninge zyn : waar in fommigen groo^
te verborgendheden zoeken. Deeze zeven waren viikhers, die zich begaven
opde zee van Tiberias, die zeer vifchryk was,om te villchen, met het fchip en
netten van Petrus

, die zyne medegezellen daar toe had aangezet , en gezegt:
üga vt/chen. Waar toe zy ook zich volvaardig toonden , en zeiden : wjgaan
met u. Maar hoe vifchryk die zee mag geweeft zyn : hoe bedreven die zeven
viflchers waren: watvlyt, wat arbeid zy aanwendden, dim gantfchen nacht
'uingen %y niets. En wat kan vlyt cn arbeid zonder Gods zegen baten maaü
des morgens vroeg verfchyntj. C. op den oever , en de vifchvangft word o-
vervloediggezegent. Nochtans kennen hem de Difcipelen nietaanüonds,
het zy dat hunne oogenwederhouden wierden, gelyk die vandeEmmaus-
gangeren; hetzy, dathunnewydte het gezicht verhinderde : nadien het
fcheepken wel omtrenttwee hondert kubiten , ofellen van 't land afwas , en
de fchemerduifternille des vroegen morgenftonds nog meer belette. Maar J.
C. verfcheen hier niet , om onbekent te bl)'ven : hy fpreektde vermoeide vif-

fchers aan , en roept hun toe : kinderkens hebtgy niet eenige toefpyz^e ? eenige
viiïchen } zo liefddaadig fpreekt de geliefde des Vaders , om zyne mcnfchlie-
vendheid te betuigen: en fchooij hytoefpys noch vifch van noodcn had,
vraagt hy echter daar naar , om hen uit te lokken, en tot kenniUé van den /pre-

ker te brengen : want als zy koit , en mooglyk uit verdriet van den mi/Uikten

vangfl: , met een woord antwoorden , en neen zeggen , geeft hy een wonder
bevel met toezegginge van onverwachten zegen. Jf'erpi, zegt hy , net aan
de rechter zyde van hetfchip , engyXutt vinden., overvloedig vangen , geen ver-

loren arbeid doen.Natuurlyker vv) ze kan de breedte van 't /checpkcn dit niet

gegeven hebben : een die zulks belooft , en doet , moetde heerlchappy van
zee en vifïchen hebben. De Di/cipelen wederftrcvcn niet, maar werpen'

t

net aan derechter zy , en konnen het niet optrekken van wegen de menigte der vif-

fchen. Krachtig wrocht dit wonder op den H.Johannes , den Difcipel , dieje-

fiis liefhad, en deedt hem tot Pif/rw zeggen : het is de Heer. Devolyverige
Petrus flond opgetogen over dien gelukkigen vangrt , maar dacht weinig wie
dien zegen gegeven had. Nu ontwaakt hy, nu omgordhy't opperkleed

, dathy

in 't viflchen uitgelchoten had , en werpt zich in zee , om totJcfm te komen.

Kk Die
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Die in 't fcheepken blyven , ppen V net met de vijfchen naar V land , en komen

ook, maar laater totjefus. Zo liaaft komen zy niet aan land , ofzien daar bly-

kenvans'Heilands magt, en dat hydietoefpys verzocht, niet van nooden

had :want zy vinden daar een kool 'vuur-s,en vif:h daar op,en brood. Nu beveelthy

de gevangen viflchcn aan land te trekken ,en eenen maaltyd, ofliever ontbyt,

voor hun allen te bereiden , op datze de menigte der vifFchen zouden zien

,

cn overtuigt worden dat hy leelde. Simon brengt het net op het land

,

en vind hondcrt-drie-en-vyftig groote vifïchen : maar niet tegenftaande

hun getal en grootheid fcheurt het net niet , gelyk het in den aanvang hun-

ner roepinge fcheurde, als zy op 't bevel vanj. C. het net in zee wier-

pen , en twee fcheepkens tot zinkens toe vollaadden. J. C. roept zyne ze-

ven Difcipelen,en beveelt datze 't middagmaal, of liever den ontbyt zullen

houden , dien fommigen begrypendoor zyne grootmagtigheid zelve toebe-

reid te zyn , om dat hy niet zegt, beretd, maar komt inhoudden ontbyt. Zo door-

flaande , zo onwraakbaar was deeze verfchyning , dat niemant , zelf Thomas

niet , die een van de zeven was , durfde vragen , wie hy was. Ook treed hy toe,

neemt het brood , en deelt dat , nevens den, -vifch aan allen uit : maar onder 't

ontbyten fpreekt hy Petrus ernftig aan , en zegt : Simon , lonas xgon, hebt gy my
liever dan deei^n ? ziende op zyne roemtaal , dat hy metj.C zoud in den dood

gaan , fchoon alle de Difcipelen hem verlieten. Fetrus antwoordde , ja Heere ,

gy weet dat ik u liefhebbe. EnJ. C. zeide hem : weidmyne lammeren , hem door

die bevelwoordcn in 't Apoftelfchap herftellende. Zo moeftde liefde tot

Jefuswerkdaadig zyn omtrent zyne fchapen. Maar nadien Petrus een-ander

enderde-maalj. C. hadverlochent, doet hem de Heiland ook tot driemaal

toe dezelve vraag: zo dat Petrus daar over bedroeft wierd,en antwoordde,H«rff

gy weet alle dingen , gy weet, dat tk u liefhebbe. Jefus beveelt hem de derdemaal

zyne fchaapen te weiden, de kudde te hoeden , zielvoedfel te verzorgen , op-

zicht daar over te hebben, en met een volvaardig gemoed in de grazige weide

der H. Evangelylecr ,en by de verkwiklyke beekskens des H. Geeftes te dry-

ven. Dus word
J.
C. in 't konfttafereel vertoont in 't midden van zyne zeven

kruisgezanten , en Geeftelyke villchers , hun zyne leflèn infcherpende , en
Petrus voornaamlyk toe/prekende , die met lohannes voor zyne voeten

zit. Ook gaf hy dien heilgezant niet alleen zyne ryksbeveelen , maar

voorfpelthemookzyn martellot, zeggende: toengyjonger waart , gorddegyu
Zjelven , maarwanneergy z,ult oud geworden z^jn , ^It gy uwe handen uitjlrek-

ken, en een ander SLalugorden, en brengen daargy niet wilt , waar door fommigen
den kruisdood verftaan , om dat de kruislingen 't vloekhoutmet uitgeftrekte ar-

men dragen moeften naar de ftrafplaats , en 'Petrus namaals gekruid wierdt.

Gelyk ookj. C. bydicvoorzegginge deze vermaninge voegt: 'volgmy.yizit

lohannes ktygt toezegging van een langdurig leven ; want als hy \efus zo welals

Vetrus volgde , en deeze daar over gebelgt was , zeggende : wat z^aldeez^e ?

antwoordde hemde Heiland : indien tk wil dat hy blyve,tot dat ik kome,watgaat

het u aan ? volggy my. Hier uit fproot onder de H. Apoftelen dat wanbefef, dat

lohannes noit zoud fterven. Maar dit ftreed tegen de meininge van lefus , die

zynen lieveling weleen lang,doggeen onflerflyk leven,op aarde belootde.Ge-

lykhy ookallezynemededifcipelen,ende wraakkomft vmJ.C.tegenlerufa-

/fwjwaar toe fommigen dit brengen,overleefde.Maar kan'eronwraakbaarder

bewys van s'Heilands opftandinge zyn,dan deeze verfchyning, waar in de ze-

ven Apoftelen hem zien en horen , en zo wonderbaaren vifchvangft hebben,

met hem ontbyten , en zyne almachtigheid aanfchouwen,en Petrus zo krach-

tig getoetft, en in zyn heilampt herftelt word }
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_HET LVIL TAFEREEL.
LsJ.C. veertig dagen lang, nazynopftanding, op ver-
fcheiden tyden , en plaatzen aan de H. Apoftelen , en
vyfhonderd broederen te gelyk verfchenen was, en vee-
Ie zekere bewyzen gegeven had , dat hy uit het graf

waS verrezen ,
'
werd hy in triomf voor aller oogen

opgenomen.\^eertig dagen was Mozes metGodtop den
berg , om Wet en wetgeheimen te onttangen. Veertig

dagen lang verfcheenJ.C. en ging met de z) nen om,niet

onophoudlyk, maar by tullchentyden , om hen te onderwyzen indeheilge-

heimen van zyn Koninkryk, en vanJoodfche aardsgezindheit te verloflèn.Dit

was de voorname handelftof op den berg van Galilea.Dit was de gantfche in-

houd van de redeneering met de Emmaüsgangers. Dit was de bedeeling , zo

fommigen willen , van den wonderdaadigen vilchvangft , dien zy vergeefte-

lyken. Immers dit wasde laatfte leerles van dien grooten Leermeefter , als hy
ten hemel voer , en zyne groote Leerlingen had uitgeleid buitenJeruzalem

op den Olyfberg. Tot dus verre waren zy nog behept met datjoodfch wan-

befefjdat het ryk van den Mcffias aardfch zoude zyn, en vragen daarom ; Hee-

re, tjfltgy in deeZjcn tyd het Koninkrjk aan Ifrael weder opregten ? Maarjefus

geeft hun eenen gantlch anderen indruk en zegt : gy z^ult ontfangen de kracht

des heiligen Geeftes , om een geeftlyk Koninkryk op te regten , en uit te breiden

tot aan het einde der aarde , engy z^ult mjnegetuigen z,yn, tejeruz^alem als in

geheelJudea , en Samaria , en tot aan het uiterfle der aarde. Zo (prak hy op den
'

Oljfberg , daar hy meermaalen verkeerde , en zynen hartbrekenden zielangft

had moeten doorworftelen , daar hy van de krygsknegten gevangen, vanju-

das verraden, en van alle zyne Difcipelen verlaten was. Daar , op dien berg,

bezetmet groote palmboomen, en vette Olyven, niet verre van die ftreek,die

Bethanie werd geheten, omtrent eene Sabbatrcize van de ftad zal hy zeeg-

haftig inryden in zyne heerlykheid. Bekwaamer plaats konde nergens

gevonden worden : want behalven dat de palmboomen s'Heilands over-

winning vertoonden,en de vetteOlyven detrooftryke en verlichtende kracht

van den H. Geeft, dien hy beloofde uitte ftorten : was ook die berg vermaard

door verfcheiden plegtigheden onderde wet , die nu alle in I. C. vervult wa-

ren. En de aaloude looden hadden een algemeen ertgerucht dat de Schekma ,

ofMefias , op den Olyfberg verkeeren zoude. Hier ter plaatfe, daar de H. Dif-

cipelen met leergierigeharten en ooren de laatfte leerlelFen uit den mond van

den Me/lias horen , zal hy triomfant opvaren , als die nu alles had volbragt

,

waarom hy op aarde was nedergedaalt. Maar hy zal niet heenen gaan,zonder

hen te zegenen,en hun zynen vrede te latenjdies heft hy zyne handen op naar

den hemel, van waar alle zegeningen op s'Heilands voorbede en zoenoffer

nederdalen. Die handen , die nog onlangs aan 't vloekhout waren vaft gena-

gclt voor de zonden , die heft hy nu op tot zynen verzoenden vaderom den

zegen op zyn volk te leggea Dc Overprieftersdecden zulks in fchaduwe; de

waare Hoogepriefter doet het in waarheid , en geeft vrede en zegen. Onder

die heilige plegtigheden,diede Difcipelen van der aardenaar den hemel op-

voerden, vaart hy zelfop van der aarde, naar den hemel. Zo ging dc Hooge-

priefter op den grooten Zoendag in 't Heilige der Heiligen ;
en gaf een voor-

fpel ,datdc waare Hoogepriefter, als hy de reiniginge der zonden had te

weeë gebragt, ten hemel zoud ingaan, en zitten aan zyns Vaders rechterhand.

Hier word het vervult , en de waare Hoogepriefter gaat m 't Heiligdom ,
dat

met geene handen is gemaakt, gelyk hetTempelheiligdom. Maar hy vaart

^ Kk 1 niet
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niet in 't verborgen noch onzichtbaar om gelyk deHoogepriefter van niemant

gezien, maar door middelmuur ofvoorhangfel bedekt , en onzichtbaar werd.

Jcfus Chriftus vaart op voor aller Difcipelen oogen,en word gezien licchame-

l}'k van den hemel hooger en hoogeropklimmen.Hoe verbaaftmoeten de H.

aanfchouwers nietgewecft zyn,als zyJ.C.die met hun fprak,hen zegende,hun

den hemel met opgeheven handen aanvvees,onverhoeds , en onder 't fpreken

ren hemel op-en in-voer ? Zullcnzc niet by zich zeiven volyverig hebben uit-

geroepen , Ti-ekt ONS, cn wy 'Xullen h nalopen ? Zie de konftprint maar aan. Zie

hoe deH.Apoftelen en vrouwen handen en oogen hemelwaart hefFen,en met

heilige verbaaldheitdenten hemelvarendenjefus nazien. Zoverre betoog

reikt, ftaroogen zy hem na. Zo ftond Elita, als hy Elias zag opvaren. Zoftond

gantfch ïïraël in \ voorhofop den Zoendag, en zagden Hoogenpriefler na zo

verre het oog dragen kende. Maar nadien het llerflyk oog den hemel niet kan

indringen , noch in den hoogden hemel daarJ. C. heenen voer , toereiken,

verfchynen twee Engelen , die deeze verbaafde fchaar vertrooften zul-

len, en verkondigen het geenz)- niet met de oogen zien konden , gy Galtkefe

ZCggenze, Wrtf flaatcn flaroogt gy naar den hemel? deez^e Jefus , dte

•van u opgenomen is in den hemel-, tal altg , Zichtbaarlyk , komen gelyk

gy hem naar den hemel hebt tien varen. Eene wo/^^nam hem weg van

hunne oogen : zo moet hy wederkomen op de wolken des hemels. De H. A-
poftelen en vrouwen zagen hem ; zo moeten hem ook alle oogen zien. In en

met de zecghaftige hemelvaart heeft hy degevangenifie gevangelykwegge-

voert, en is gaan zitten op zynen troon,om als Koning te heerfchen, tot dat hy
wedeiiomen zal. De verfchyning deezer H. Engelen , die van voor Gods
troon nederdaalen, en J. C. als meermaalen ten dienft ftonden , nam alle twy-

felmoedigheid en verbaafdheid weg, en verzekerde de H.Apoftelen, datJ.C.

was opgevaaren in den hoogften hemel. Meerdan eens hadde hy dit voorge-

fpelt : en 't gantfch Profeeülch woord beloofde dit uitdruklyk. Zo had de Va-

der gezegt : Zit aan myne rechterhandt- Daarom nemen de H. Evangelyfchry-

vers opvaren, en z^itten aan Gods rechterhand, voor een en 't zelfde. En ZO heer-

lyk kwam den aanfchouweren deeze hemelvaart voor , datzej. C. aanbaden.

Godlyke eer bewezen, zyne genade , geeft , zegen en byftand fmeekten : nu
hy niet alleen door opftandinge uit den dooden krachtig bewezen was de
zoon Gods te zyn , maar ook door die hemelvaart bleek eenGod van volko-

men zaligheid , die zynengunft-enbondgenooten daar boven ging plaatfen

bereiden. Ook gaan zy vrolyk naar lerufalem , daarj. C. onlangs zo mif-

handelt , en zy zo onveilig waren. Maar wat fmaad , wat ramp, watlyden zy

daar ook te doorworftelen mogten hebben het bevel vanj. C. dat zy daar bly-

ven, en zynen H. Geeft wachten moeften , geld meer by hen, dan alle weer-

waardigheden. Hoe konden zy ook I.C. zien ten hemel varen, entwyfelen

ofhy van daar zynen Geeft op hen zoud uitftorten } gelyk hy meermaalen, en
vooral in zyn affcheidrede belooft had : En de Profeeten voorfpelden, dat de

verheerlykte yi^Siasgaaven z,oud nemen , en die uit de hoogte mededeelen onder

de menfchen.'SN-it zouden zy ook op den Olyfberg doen,nu lefus dien verlaten

had, en zynenGeeft binnen lerufalem wil nederzenden.^
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HET LVIII. TAFEREEL
E H.DifcipeIen en aanfchouwers van s'Heilands hemol
vaart waren zo haeft niet te ofbegaven zich
in een opperzaal, om daar, volgens de gewoonte der Too--
den, van God en Godsdientt te handelen. Daaelyb ver-
Ichynen zy ookm denTempel,om den Godsdienft bv tewoonen

,
de gelegenheid waar te nemenomJ C tever-

^^.^w....^. f"digen, en zynenbeloftegeeft af te wachten. Want———— fchoonjezustyd noch plaats bepaalt had, konden zy
nochtansligtlykgiflen.datde Tempel, dieGods bedehuis was, te vooren
verheerlykt met hemelfch vuur, datvan boven nederdaalde, nuookzoude
verkoren worden totnederzendinge des H.Geeftes.Te meerom datde heer-
lykheid van dit tweede huis grooter moeft zyn , als van het eerfte , daar ech
ter al vyfdingen in gevonden wierden, die in den tweedenTempel van Soro^
babel vermift werden

:
volgens deJooden , dieden H. Geeft daar ondertcl-

len. Zoude dit huis heerlyker worden, zo moeftde fchaduw hier vervult wor-
den. In die verwachunge waren zy ten getale van honderd en twintig men-
IchenophetPinkfter-feeftbyeen, en waarfchynlyk in den Tempel , daar
gantfch Ifrael op dien tyd was. Hier loofden en dankten zy God in

J. C. in wien
zy nu alle de belofteny« en fl»/^«,waar en beminlyk vonden:en verheerlykten
Gods genade nietalleen in hun overtuigd gemoed,maar fpraken daar van ook
tot de feeftvierders. Hier waren zy eendrachtig by een , met een
voornemen

,
met eene hoop en verwachting van den H. Geeft' te ontfangen

tot uitbreidmge van 't heilryk,waar toe zy ook Matihias by 't lot verkoren had-
den in plaats van den heilloozenjudas. Scliielyk daalt de beloofde Geeft ne-
der als een fterke wind

, om zyne doordringende en overwinnende kracht tc
bewyzen, en vervult het geheel huis, daarzy vergadert waren. Hier
op fchieten de feeftvierders toe, en zjien -verdeelde tongen als van vuur ,

die aan 't uiteinde gefplitft, en blakende vuurvlammen waren, omdcvcr-
Icheiden gaaven der taaien te verbeelden, en hoe de tongen geheiligd en
brandende zouden zyn tot Gods roem en dienft. Dat hemelvuur zit
op 't hoofd der gelovigen , en houd daar ftand , blyft daar een wyl , om die
begenadigden des Heeren van Priefters , en alle feeftvierders te onderfchei-
den, tot hetwerk des Heeren te bekwamen , afte zonderen, en in yver tedoen
branden.Ook waren die tekens van deGodlyke tegenwoordigheid niet vrucht
of kracht-loos, maarzy werden alle vervult met den H. Geeft en ontfingen
de hemelgaaven in ryke maate. Hunne oogen werden geopent en verlicht.

Dewilgeheiligtenvolyverig; het oordeel opgeheldert en doorftraalt met
heilgeheimen,en heilige bedeelingen. Die kracht was niet zonder wondergc-
wrochten,maar deed hen allerhande talenJpreken , om metallerhande volke-
ren,die hierop 't Pinkfterfeeft waren,tekonnen handelen,en namaals alle taa-

ien en natiën te roepen tot kennift'e vanJ. C. want op dit tweede groote Eceft
vanjerufalem warenJooden enioodengenoóten \m.d!\\.QgQwdx.en,Parters,Meders,

Elamiten, inwoonders vanMeXopotamia, luJea, Cappadocia,Frygie
, Lihye

i

Egypten, Cjreenen-, Romeinen., ICretenfen, Jrabiers, en anderen, dxQdooz
de Babelballing(chap,Griekfche , en Romeinfche Monarchy , en vercheiden
Volkplantingen, de wecrelddoor verfpreid , en nu op 't Feeft verfchencnwa-
ren.Alle die volkeren fchieten toe, en horen'deDifcipelen vanJ.C.dic ilegtbe-

fpraakte GalileefcheVillchers allerhande taaien fpreken zonder vlyt , zonder
arbeid, zonder onderwys, en met kracht van woorden de groote werken

LI , Gods
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Gods verkondigen, die in s'Heilands dood
,
opftanding en hemelvaard

Gods wonderkracht aantoonden. En wie kan den geeft der wyfheid

bezitten, en iets anders dan wysheid voortbrengen ? Dit gezicht der

gefplitfte vuurtongen , dat gedruis der windbuldering , en vooral die

welfprekendheid en taall<unde verbaaft de feeftvierders , en doet hen zeg-

gen : wat wil dit z.jn ? dit is bovenmenfchelyk; dit is een ongehoord wonder.

Zoud ditde reinefpraak V/el zyn , die God belooft tot de volken te wenden ?

Zoude God door den mond deezer ongeleerde kinderkens zynefterk-

tewel grondveften ? Maar terwyl zy dus redenkavelen , ftaat'er een

gefpuis van boofwichten op , dat Gods werk befpot, den H. Geeft k-

ftert, en vande verlichte geeftgenooten zegt: zyijinvolz^oetenwjm. Dit

fchyntfommigen hetgeringfte ilagvanjooden geweeft te zyn , diemaar eene

taal verftonden, en die de verfcheidene tongvallen en uitdrukkingen den fter-

kcn drank , en boozen geeft toefchreven. Als ofmenfchen diegezond reden-

kavelen, vaftftaan, een zuiver geluid flaan , ordentlyk fpreken , en het

gantfch licchaam in bedwang hebben , konden dronken zyn. Die vlekmoeft

algewifcht worden, ofdeChriftenheid vergaan. Hier zal Petrus ooktonen van

een beter vuur , dan een altaarkool, geraakt te zyn , en de boosheid de-

ze laftertaal verydelen. Hy/«^i^ o/'metdeelve, endoetieder zien, datzy

hunner voeten, en leden magtig, en geenzins dronken zyn. Hy toont

niet alleen de fnoodheid , maar ook onmooglykheid der lafteringe. Gy
loodfche mannen , zegt hy , engy allen, die te lerufalem woont, dit Zjy u bekend,laat

myne woorden tot uwe ooren ingaan. Dee'^ zjjn niet dronken tgeljk gy 'vermoed^

want het is de derde uure van den dag , die ZO heilig moet geviert worden , en

ons tot bidden, niet tot drinken of brafleryenroeptjWiïa;' dit ts hetgeengefpro-

ken is door loei. Kan men zoeter, overtuigender verdeediging horen.? Hy
geeft Jooden enJoodengenooten eenen eernaam die hen ftrelen en bekoren

moet.Hy beantwoord den lafter, maar zonder wederlaftering. Hy beroept

zich op d'omftandigheid des tyds, en derde uure , naar onze dagrekeningom-
trent negen uuren 's morgens , als de FeeftofFeren , met gebeden gepaart

,

niet gëeindigt en de ofFergaaven en wyn , om 't feeft te vieren , niemant

wedergegeven waren. Wat fchyn was'er ook in dit Tempelvertrek, daar

zy van God en Godsdienft handelden, dat zy met fterken drank zich op-

gevult hadden ? Ofzouden zy dat te vooren hebben gedaan, en van de deur-

wachters in den Tempel zyn in-entot den Godsdienft toegelaten .'zweem-
de hun doen naar dronkenfchap ?Neen zegt Petrus , deeze zyn niet dronken,

maar dit is de vervulling vanjoëls Godfpraak, dat na de komfte van den Mef-
fas, den Leeraar der gerechtigheid , de H. geeft moeft uitgeftort worden op

alle "Jeefch. Dit betoonde hy met zo veel kracht , dat hy drie dui-

tend zielen tot het geloof, en
J. C. overbragt : en kort daar na , fommi-

gen willen des namiddags, nog 'uj/duizend. De tegenwoordigheid der feeft-

vierders , die oor-en oog-getuigen waren , de verfcheiden taaien die de ge-

lovigen fpraken, de wonderdaadige bekeering van zo veele duizenden , de
krachtige verdediging van Petrus in 't midden derJooden en fpotteren , ftel-

len dit wonderwerk buiten alle verdenldnge , en bewyzen het nederzenden
van den H. Geeft , waar door Chriftus bewezen word opgeftaan, en een Ko-
ning der koningen te zyn, die alle volkerenen taaien beheerfchenmoec
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HET LIX TAFEREEL
Nderde begenadigden des Heeren , die den H. Geeft
op 't Chriftlyk Pinkfter-feeft ontfingen, was de H. Stefr-

ntis, die al vroeg in kerkdienft,en tot hulp der H. kruisge-

zanten was aangeftelt,enblykengafvan zynenyverjna-

dien hy vol van geloof en kracht , groote wonderen
en tekenen deed. Hy werd nevens Nikolaus en an-

derentot armbezorger uitgelupt: by gelegenheid van

een broedergefchiltuflchen deGriekfche enHebreeu-

fcheChriftenen , over de uitdeeling en daaglyk(che bediening der liefde-

gaaven : want de H. Apoftelen niet oorbaar achtende de predilunge der

Evangelyleer na te laten, en de tafelen der nooddruftigen te bedienen ,

gaven der gemeinte dien loflyken raad datze zouden omzien naarmannen die

goede getuigenifle hadden , en vol des H. Gceftes waren. Zy vonden 'er ze-

ven, en ftelden ze voor de H. Apoftelen, en die beveftigden hunne keur door

oplegginge der handen. MmStefanusdk met bovenmenfchlyken yver de

waarheid predikte , en zyne leer metwonderen beveftigde, verwekte aan-

ftonds den haat der Iooden,en verfcheidenSynagogen vervolgden hem,voor-

naamlykdeuitheemfcheder Libertinen, Cyreners, Alexandrinen, enCih-

ciërs, en Aziaanen. Deeze blinde wet-verdedigers wederfpraken Stefamsy

maar konden zyne welfprekendheid niet wederftaan. En watzoud de werelt-

en lettcr-wysheid vermogen tegen de wysheid, die van boven is } maar als de

reden ontbrak, begavenze zich tot gewelt, en lafter, als het fterkfte wapentuig

der onwetenheid.f^ hebben hem horenfpreken, XeideriT^e, laflerlj/ke woorden tegert

Moz,esen God, en fcheenen dus yveraars voor wet-en Godsdienft , die gewet-'

tigd waren , zelfs zonder rechtgeding,den lafteraar te dooden , naar het voor-

beeld van Fineas. Die fnoode befchuldiging ontroert het volk , dat het ergfte

ligt gelooft , en niets onderzoekt. Hier by voegen zich de Schriftgeleerden , die

zo godvrugtig als wetkundig fchynen,ende menigteaanhitfen tegen dien yve-

rigen heilverkondiger:zo datze verwoed op hem aanvaUen,hem knevelen,en

voor den Grooten Raad flepen. Hier handelenze met Stefams,even als voor-

heen met Chrijlus, en ftellen valfche getuigen tegen hem. Hoe kan ook de

waarheid anders, dan met valfcheid beftredcnworden? Deeze booze en god-

vergeten menfchen zeggen : Veez,e menfch houd niet op lafierlyke woorden te

fpreken tegen deez^e heilige plaats, tegen denTempel ,die heilig is , en den zetel

van onzen Godsdienft,?» tegen de PFetAic God zelfdoor den dienft van Mo-

zes ons heeft overgehandreikt: want wj hebben hem horen z^eggen dat detejefus,

de Naz.areener,diQ over weinige dagen als een oproermaker gekruift is ,
deez^e

plaats,deez.en Tempelzaal verbreken, en de ^den veranderen, die ons Moz.es over-

gelevert heeft. Dit was de befchuldiging , en zwaar genoeg, om hem als ee-

nen lafteraar te veroordelen. Ook zien alle , die in den Raad zitten
,
op

hem met verftoorde oogen, als of zyne fchuld in zyn aangezicht te lezen

ftond, daar zy in tegendeel daar in eenen godlyken glans ontdekken ,
die zyn

onnozelheid en godvruchtigheid op't heerlykft aantoont. AlsMozesvan

den berg met Gods Wet neder kwam, blonk zyn aangezicht zo ftraalryk
,
dat

hy 't met een kleed bedekken moeft. Nu Stefanus beticht word Mozes en de

Wet gelaftertte hebben, om den gekruiften Jefus aanneemlyk te maken,

blinkt zyn aangezicht zo heerlyk als dat van Mozes,als tot voor(pel,dat Mozes

met aUe zyne heerlykheid zoud wyken voor Chriftus en 4e hecrlykheid

des N. T. waar over Stefanus voor de Vierfchaar ftond. Des met te min

zaldeHoogepriefter.diedeyverigfte voor den Godsdienft wilde Ichynen

,

het woord vatten , en zeggen; dan deeie dingen alz^o ? wat zal de H.Stefanus
''^

LI 1 ^oen?
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doen ? zal hy zwygenPdaar toe had hy denH.Geeft niet ontfangen.Zal hy zich

verdedigen? maar dit zal by den bloedraad,die/<fz;«i onlangs veroordeelt had,

niets gelden,en hunnen toorn ontfteken,en hem in eenen zekeren dood doen

lopen. Nochtans verkieft hy eenen eerlyken dood,voor een fchuldig en eer-

loos leven;en fchoon hy de befchuldiging als valfch had konnen wraken , zal

hyde waarheid en zaake vanJ.C.krachtighandhaven:G^wii»»?» broeders^z^gt

hy , en -vaders hoort toe. Eerbiediger en innemender kende hyze niet aanfpre-

ken; enom alle driften uit hunne ziel te verbannen , toont hy de achtinge die

hy voorMozes en deWet had,zo nochtans,dathy uit deGodlyke huishoudin-

ge voor de wet , en onder de wet, bewyzen haalt datTempel en Tempeldienft

moeft vergaan : enGod onder 't N. T. in geeft en waarheid gedient worden,

Hy begint van de roepinge Abrahams , en de belofte van het bezit

Kanaans, als een onderpand van beter erfgoed: maar tot bewys dat Gods
gunft van dat erfland niet afhing , beweert hy dat Abraham niet eenen

voetftap lands, veel min eenen Tempel in dat land verkreeg , maar vier hon-

derd jaaren en meer , vremdcling en flaaffch in Egypten moeft omzwerven
in zyn nageflacht, tot dat God Ifraël verlofte uit Egypten, en inleidde in 'tbe-

loofde land , door den dienft van Mot^s, die veele en groote wonderen deed;
maar ook de belofte kreeg van eenen grooteren Profeet, denMe/fias, zon-

der echtereenen Tempel, en alleen den Tabernakel te bouwen. Van MoK.es

daalt hy totop David, en merktaan , dat ook die roemruchtige Koning, hoe
begeerigom den Tempel te bouwen, dat echter niet vermogt; en zulks be-

waart was voor zynen zoon Salomon. Zo dat Ifraël nu al in 't erfland zonder

Tempel geweeft en gewoont had , meer dan vier hondert en tachtentig jaa-

ren. Uit de inwydinge van dat gebouw , en de woorden van den Pro-
feetjezaias , bewyft hy dat God in geen aardfchen Tempel woont , nadien
hy een geeft , en de hemel zyn troon, en deaarde een voetbankzyner voeten
is. Daar na verwythy dien harmekkigen den kruisdood van/f/«j,dien zy even
als zo veel Profeeten hadden gedood, fchoon hy rechtvaerdig was,en door alle

Profeeten voorfpeld.'Waar door zy blyken gaven, datze overtreders der Wet
waren, fchoonze op de wet roemden. Die taal doet hen berften van Ipyt, en
knarflèntanden : maar hy bekrachtigd door den H- Geeft, en reeds verhemeld
opaarde,flaatzyn gezichthemelwaard, en zegt met onverfchroldcen kloek-

moedigheid: Ziet ik Zjieden hemelgeopend, en den z^oone des menfchen , flaan-
de ter rechterhand Gods , ommy te verdedigen , en nevens zich in den hemel te

zetten. Hier op razen en tieren,en floppen zy hunne ooren , vallen gelyker-

hand op hem aan , werpen hem buiten de ftad, en ftenigen hem , als eenen
godlafteraar. Want dit was eene der vier doodftrafFen derjooden , engingdus
toe;de veroordeeldenmetde handen op den ruggebonden werden van eenen
heuvel ofhoogte nedergeworpen, ofdooreenen zwaaren flagin de lendenen
nedergeveld, door eenen der getuigen.Was hy van dien val niet gertorven,zo

wierp de tweede getuigen eenen overzwaaren fteen op zyn hart , en was hy
nog niet dood , zo wierp de gantfcheSchaarzo lang fteenen op hem,tot dat hy
den geeft gaf, dan wierd hy aan mik of boom opgehangen, en voor zonnen-
ondergang afgenomen. Dit martel-lot ondergaat Stefanus , en word de eerfte

bloedgetuigen vanJ.C.levendig vertoont in dit konfttafereel. Ziet de boosheid
in de oogen der fteenigers. Ziet de valfche getuigen met uitgefchotene klee-

deren zwaare fteenen opbeuren. Ziet SaulusivaxasaSs, Faulusjdo. kleederen der

getuigen bewaren, en de woede vandieonrechrveerdige beulen goedkeuren:

maar ziet5/f/aH«jhanden en oogen hemelwaard heffen en zynen geeft in han-

den zyns Heilands overgeven.Ziet hem met heilige zagtmoedigheid voor die

bloeddorftige moordenaars bidden, en zeggen: Beere ! reken hun de -fonden

niet toe.







HEILIGE TAFEREELÈN. 137

HET LX TAFEREEL
Aiilus had niet alleen vermaak in't onrechtvecrdig moor-
den van s'Heilands bloedgetuigen , maar werd als een
wo^onder welke verbeeldingc fommigen willen datja-

kob op zyn llerfbed hem in 't oog had , txh hy Benjamins

lotgevallen voorfpcldc. Hy werd, zeg ik, als een wolf tot

bloedvergieten aangehitft : hy verwoeftte de gemeinte j

fleepte de gelovigen in kerkers en gcvangenilien , rukte

mannen en vrouwen uit hunne huizen , e.i verftroide de
gantfche kudde vanJ.C.MaarGod die het ligt uitde duiftcrniflè weet voort te

brengen, deed die verftrojing ftrekken tot bekeeringe van Sarmna,en vernie-

tiginge vsxnSimons toverkonft,en roepinge van denMoorman.Ondervvyl blyft

Saulus ewen doldnk'ig, en (>laaj}nieta\s bedreigingen en moord: hy gaatom zy-

nen fchendluftte verzadigen,totden Hoogenpriejier , den geflagenften vyand
van Chriftus , en der Chriflenheid, en verzoekt volmagt en laftbrieven aan de
nagoogen van Bamaskus, eene vermaarde en velkryke Ilad van Syne , om alle

gelovigen dieJ. C. beleeden, hetzy mannen ofvrouwen , te mogen vangen

,

en geboeit naar JerufaUm brengen. Met de verzochte volmacht krygt hy
nog eene ruiter-bende, om \efus te beltryden. Maar wie kan zich tegen God
kanten, en voorfpoedig zyn ? Hy is verre van hrufalem, en naby Damaskus, en
woed, en bind , en (leept reeds,in zyne gedachten, de onnozele ichaapen van

J. C. voor den bloedraad om geilacht te worden. Wat zoud hy bloed vergoten

hebben ? wat zoud hy menfchen vernielt hebben ! had Chriftus hem op dien

moordtogt niet gefluit , maar hy die in den hemel woont , (laat dien wreeden

Vervolger met verbazenden fchrik , en (chitterftraalen. Een hemellicht treft

hem in 't midden zyner gewapende dwingelanden,en werpt hem van't paard

ter aarde. Daar legt die woedende vyand kracht-en bynalecHoos. Dekrygs-

knechten fidderen ; het paard vlied en vliegt vcrbaafd weg, en de nedergella-

gen Leidsman hoort die ftraftaal : Saul ! Saul ! wat vervolgtgy my? De doldrif-

tige Saul word in 't harte geraakt, en roept met diep ontzach: wte z^jtgy Ueere?

en de Heer antwoord hem : ik hen lefus dien gy vervolgt. Het is u hard de ver-

zoenen tegen deprikkel teJlaan. Ik ben de gekruifte, die dood ben gewecft, maar

nu leefin eeuwigheid , om een eeuwig Koninkryk op te legten, en myne vy-

anden te ftellen tot een voetbank myner voeten. Vergeefs zoud gy u tegen my
en myn heilgebied aankanten,en u verbeelden fterkcr te zyn,dan de Almagti-

ge, dien gy totuw eigen verderfvervolgt. Dit klemde op 't verhaald gemoed

van Paulus, die fidderende en bevende antwoordde : Heere ! wat wiltgy dat ik

doen z^al ? ge\)ied Heere, en uw dienftknecht zal gehoorzamen. Wonderlyke

zielvcrandering ! zo word hy van een vvolfeen lam,van een vervolger een be-

lyder des Heeren. De Heer zegt hem -.fiaop, enga naar de fiad , en u z^al daar

get^gt worden-, watgy doen moet. Te Damafkus , daar hy zulke geweldenaaryen^

meende te plegen , zal hy Chriftus ingelyft,en een voorvechter der vervolg-

den worden. Saulus ftaat op , maar is blind , en moet van anderen geleid wor-

den tot Ananiastom een leidsman te worden van Gods volk. Drie dagen lang

blyft hy in die blindheid , en zie , de onzienlyke Jnamns door een Godlyk

gezicht aangemaant , en van zynen Ichrilc voor Saulm verloft , legthem de

Mm han-
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handen op, den H. Geeft hem mededelende ; en terftond vallen de fchellen

vanzyneoogentotbewys, dathyvandeduifterniflê was overgegaan tot het

zaligmakend lichr. Te Damaskus bleefhy eenige dagen by de Dilcipelen.om

in de heilgeheimen beter onderwezen te worden, en een Leeraar der Heide-

nen te zyn , waar toe J. C. dien hy vervolgt had , hem als een uitver-

koren vat uitkipte, en bekwaam maakte. Zo predikte hy aanftonds met kracht,

cn betoninge des Gceftes in de Synagoge , Jefus den gckruiften , en zocht aan

aller geweten openbaar te maken dat hy was de Chrijltis,dc langbeloofdeAff/^

/ias , en de ^^oon Gods, van wien de Vader zo heerlyke en veelvuldige getuige-

nifle gegeven had, en uit den hemel betuigt, dat hy in dien Zoon zyn welbeha-

gen had, dien men horen , en gehoorzamen moeft. Allen die zulke hemelleer

,

en onbegryplyke veranda-ing hoorden,ftondcn daar over opgetogen, en zei-

den met verwondering : is deez.e niet die vervolger der kerke, die teJeruzalem

alle belyders van lefus naam vernielde , en daarom herwaards met laftbrieven

gekomen is, oni de gelovigen te vangencn geboeidtotdcOverprieJlers'wcg te

voeren? Dit was ook verwonderens waardig,en een blyk van s'Heilands won-

derkracht; zulk een driftigenvyandte bekeeren, en tot heilgezant te ma-

ken. Ook was hy geen onbekend noch gering man , fchoon nog jong van jaa-

ren: want hy was onderwezen aan de voeten vanGamaliel, inalledejood-

Iche Leergronden,Wetgeheimen,en befcheidendfte wyze der vaderlyke ze-

den. Hy was een y\'eraar , en Parizeer , en had met de geloofftukken deezer

Vv'erkheiligen eenen doodlyken haat tegen de Chriftenen ingezogen. Konde

Chriftus heerlyker met zege pralen als over deezen? Konde hy overtuigender

heilgezant uitzenden door de weereld , als zo wonderlyk-bekeerden Fari-

zeëu.^ De Jooden van Damaskus konden de kracht van des nieuwbekeer-

den leerreden en bev^'yzen niet wederftaan : want hy toonde uit hetgantfch

Profeetifch woord, dat deeze gekruifte was de Chriftus.Die krachtige reden-

kavelingen, die zy met reden niet konden w'ederleggen, zoeken zy met lift en

geweld tegen te gaan , en leggen Saulus lagen , ttellen wachten aan de ftads

poorten, en bewaren die 's daags en 's nachts.om hem in handen te krygen,en

te doden. Maar God die iets grootcrs methem voorhadjbekhaamt hunne lif-

ten en lagen , en de Difcipelen laten hem des nachts in een mand over den

muur neder; waar op hy zich begeeft naarJeruzalem , daar hy erkentword

,

en uitgezonden naar Cerareen,en Tarzen,zyne geboorteftad die hetRoomfch

borgerrecht genoot, en SauUss
, op zyn Romeinfch fchynt Paulus genaamtte

hebben :gelykhynamaals ook in de H. Schrift dien naam draagt, daar hy als

een Apoftel der Heidenen voorkomt. Enom dat die naam klein betekent heb-

ben fommigen gewilt dat hem David in eenen zyner Pfalmen bedoelt , als hy

van de kerke zegt: daar is Benjamin de /:/?/>zf,Paulus uit den ftamme Benjamins

die over haar heerfcht , haar leid en leert. Dat hy met yver den gekruifteti

Chriftus onder de vergelegen volkeren verkondigde weet ieder , en is ge-

-noeg afte nemen uit den eernaam dien hy draagt van Leeraar der Heidenen

;

gelyk Petrus een Apoftelder befnydeniffe word geheten.
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HET LXI TAFEREEL
E H. Apoftel Petrus

, wiens fnoer der bedieninge voor-
i

naamendyk onder dejooden gevallen was.rcifde al vroeö
het belootde land door, enkwamteZy^^, eencftadin
den (lamme Efraims.Hier vond hy ecnen Eneas,die acht

,

jaaren lang was bedlegerig geweeft , en met geraaktheid
igeflagen, en werd met deernis over zynen (bat in-

:

genomen
:
dierhalven gebruikt hydcgaavedergezond-

makinge diej. C. hem en zynen Amptgenooten in hun-
ne uitzending gegeven had, en zeide : Encai,ƒ c. maak «gez.ond,Jla opfpreUu
telven V bedde, ^vi aanftonds was hy genezen , en ftond gezwind op voor aller
oogen. Zo groot een wonderwerk konde niet verborgen blyven, en 't gerucht
daar vanging uit door alle omleggende lteden,zo dat niet alleen die vanLydda
enSaronazichtotdenHeere bekeerden, maar ook de geloovigen van /öö-
fe, daar zekere godsdienftige vrouwTiktha , of Dorka^ genaamd was overle-
den, den H. Apottel verzochten daar te komen om zynewonderkrachtaan
haar te bewyzen,gelyk hy volvaardig deed,en haar opwekte met deeze woor-
den: Tabtthajia op. Van loppe gaat hy op't verzoek van Komelim naar Cefareén,
en word door een hemellch gezigtdaar toe aangefpoort.Want een groot laken
vol dieren en vogelen leeithem dat'er geen onderfcheidmeerv\^stullchen
Jooden en Heidenen ; dies hy zich vry en blymoedigby Kornelms ver-
voegt, hem, en allen, die 't predikwoord geloofden

, doopt, en Gods
H. Geeft toedeelt. Maar fchoon Fetrw en andere kruisgezanten die en
diergelyke wonderen deeden , liaat echter de Koning Herodes Jgnppa ,
^en bloeddorftige Zoons zoon van dien bloeddorftigen kindermoorder ,

de handen aan de gelovigen , vervolgt de gemeente , en handelt haar zeer
onmenfchelyk. Hy dood lakob den broeder van Mannes met den zwaer-
de, en ziende dat zo wreede daad den Jooden byzonder aangenaam was,
vaart hy in zyne tygeraartige boosheid voort , en laat den Apoftel Petrus van-
gen, en in den Kerker werpen.Het Paafchfeeft wederhielt dien tyran,en deed
hem de uitvoering der doodftraffe tot na het feeft uitftellen.Doch om den ge -

vangen niet te mÜfen, Iaat hy vier wachten, elke van vier krygsicnechten , om
datzede nachtwalcen in vierdeclen fpliftcn , den H.Apoftel zorgvuldig bewa-
ren : en om zekerder te gaan, word hy met twee Iterke ketenen aan twee
krygsknechtenva/rgekluifterL Want zo boeiden en bonden de Romeinen en
andere volkeren hunne gevangenen aan eenen.ofmeer krygsknechten vart,op
datze zonder de zeiven zich niet bewegen noch wegvliedcn zouden. De /lin-

kerhand van den gevangen was vaft aan de rechterhand van den krygsknechr.
Zo lag Petrus op dien nacht, als Herodes hem des anderen daags zoud hebben
voongebragt

, geketent aan twee krygsknechten; en de andere wachters lagen
voor de deur van de gevangenifte. In zulken bedroefden ftaat verwacht de H.
Petrus zyne laatfte uur , en zyne ziel ontkerkert te mogen hebben , en zyn lic-

chaam van die ketenen bevryd.Hoe zal hygewenfcht hebben,om ontbonden
tezyn.'Hoevolyverigzal de gemeinte haare gebedenen zielzuchten voor
dien grooten Apoftel hebben tot God opgezonden ! Kan hy llapen in zo vree-

Mm »
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üyk gevaar ? Kan de zwaarte der ketenen , de wreedheid der krygsknechten

,

de fchande des doods,die hem dreigde, nog eenige ruft vergunnen? maar wat

ismagtig» om een geruft gemoed re verbaazen? Die in den Heerefterven

fchromen voor beulen noch moordfchavot , en tarten vuur en zwaard zonder

verfchrikkincT. Maar de Heer, die zo veelvuldige en verwonderenswaardige

w onderwerken door Petrus had gewrocht, zal hem ook verloften uit zo groo-

ten nood en dood, en,in weerwil van alle dwinglandy, zyn alvermogen bewy-

zen daar alle menfchelyke hulp ontbreekt. Zie Gods kracht , en hulpvaardig-

héó.EcnEngeldesFieerenflaat daari n de gevangeniffè hyPetrus-,ó\c in zo naare

pkiats geruft |]aapt,en wekthem op door aanftoten en ftaan in de zyde,zeggen-

de :fta hanftelyk op. En met datwoord vallen de zwaare ketenen van zyneJian-

den. Zullen deeze wachters niet alzo verbaafd zyn gewecft , als die by s'Hei-

lands graf waakten , en door een Engel den fteen zagen wegwentelen ?

Ook zynze kracht-en weerloos , en laten Petrus met zynen Leids-Engel on-

verhinderd door , niet alleen deeerfte , maar ook de tweede wacht. Zelf de

yzere poort fpringt van zelfppen , en geeft hun eenen vryen doorgang in de

ftad. Dus gaan zy t'zameneeneftraatveer , en daar fcheidde Engelvan Vetrus

é. Zo wonderlyk kwam den H. Apoftel dit wonderwerk voor, dat hy een wyl'

buiten zich zelvcn was , en meinde een gezwicht te zien : maar tot zich zeiven

gekomen, dankte hy den Heere voor zo wonderdaadige verloflïing, en zeide

:

nu weet ik waarlyk , dat de }Aeer z^ynen Engeluitgei^nden heeft , en my njerlofi uit

de handen van \\erodes , en uit alle verwachtinge van hetjoodfche volk , dat zich

in myn dood verheugt,en in mynen hoon vermaaktzoud hebben.De duifter-

nis van den nacht was den verloften voordeelig, eh na weinig overlegs, be-

geeft hy zich naar 't huis van M.aria, de moeder vanjohannes, daar veele gelo-

vigen by een waren , en baden om de verloftinge die God reeds had tewege
gebragt. "Petrus klopt aan de deur, en een dienftmaagd Rhode , kent zyne ftem

,

en vliegt van blyfchap, zonder de deur te openen, naar binnen met die

maare, dat Petrits voor aan de voorpoort van 't huis ftond. Dit fcheen allen raas-

kal te zyn, maar zy bleefdaar by, en open gedaan hebbende, zien zy P^/r/fefin-

komen, en ftaan verbaaft. Hy verzoektmet wenken van zyne hand gehoor en

ftilzvvygen , verhaalt het werk dat God aan hem gewrocht had , en ver-

trekt naar een andere plaats, om die geweldenaaryen te konnen ontgaan. Des
anderen daags was'er geen kleine beroerte onder dekrygsknechten en volk,en

hofgezin van Herodes, als Petrus overal gezocht > maar nergens gevonden

wierd. Zo befchaamtGod de liften en lagen der gQdloozen,en weet de zynen
uit deverzoekinge te verloflên.
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HET LXII TAFEREEL
^uIms en Èarnabas te Antiochie , daar eene zeer bloeien-

de gemeinte was, door den H.Geeft afgezonderd tot het

werk des Heeren, kwamen als heilgezanten tot SeUucie,

een voor naalne ftad in Syrië, en fcheepten van daar over

naar 't eiland Cyprus , in de Midlandfchc Zee, daar Sala-

ris legt , een aaloude en bloeiende ftadt, die voljooderi

was. Hier verkondigen zy den gekruiften, en overtui-

I gcn'er veelcn uit de Synagogen. Zo doorreizen zy 't

ganfch Eiland tot Pafos toe , eenc Üad aan den anderen kant van Cyprüs naar

de zee van Famflie , eenc itad die aan de afgodinne Venus was toegewyd , die

hier eenen prachtigenTempel had, en door ongelooflyken toeloop van afgo-

dendienaars eene der volkrykeftcden van Griekenland was. Hier vonden zy

eenen fnoodenJood, met naame Barjefus, ot Elymas , die voorgaf wonderen

te konnen doen, Godsfpraaken te geven, en door toveryen alles te vermogen.

Dceze godvergeten booswicht had door zyne konftenaaryen veele men-
fchen verblind, en de gunfl: van den Stadhouder Sergius Vaulus gewonnen,die:

met al zyn verftand , gelyk de andere inwoonders van Cyprus , door deezen

verleider verlokt, hem veel achtbaarheids en aanhang baarde. Maar wat baat

het verftand, als 't van boven niet beftraalt is De Romeinfche Stadhouder

heeft zo haaft het gerucht vanPrt«/«/ en Bamabas en hunne leeringen niet ge-

hoort, ofhy ontfteekt in begeerte , om die groote mannen zelfs te horen. Hy
doetze voor zynen rechterftoel komen, om onderwezen te Worden inde

waarheid van Gods woord.Want hoe prachtig ook Venus Tempel mogt zyn,

hoe goddienftig haare Tempel-Priefters en Priefterinnen mogten fchynen

,

hoe groot de toevloed der menfchen uit alle geweften VanGriekenland ware,

een verftandig man, gelyk Sergius was, konde ligtlyk begrypen, dat'er iets an^

ders,iets beters,iets geeftlykers.dan een beeld,en alle de rchandelykheden,die

voor 't zelve gepleegt werden , het voorwerp van Godsdienft moeft wezen.

Dies hoort hy 't woord Gods , de verkondiging der bly-maare , de heilgehei-

men der verzoening,den aartdes waarenGoddienfls,en inhoud van de Evan-

ely-leer met aandacht, met vreugde, mettoeftemminge,en word inwendig

eltraalt door den glans der hemelwaarheid, die deze heilgezanten verkondi-

gen.Maar de goAhozaBarjefus-, die zyn gezag hier door zag te gronde gaan,en

zyne achtinge by den landvoogt verliezen moeft , had de ftoute onbefchaamd-

heid van deezenH.heilboden tegen tefpreken,en de waarheid,die het fterkfte

is , datop aarde is, te beftryden : als warede dwaling,de logen, de bygelovig-

heid,de godloosheid,en boosheid krachtiger,danGods woord,dat zyn arm en

kracht is, en de menfchen tot denlevenden God brengt.Zo verdwaaft de god-

loosheid de godloozen , datze God durven beftryden , en 't geloof in anderen

niet gedogen konnen. Maar hunne boosheid en loosheid ftrekt tot hun eigen

verderf, en 't kwaad , dat zy anderen brouwen , volgt hen zelf op de hielen.

DeH.PW«j, in heiligen yver ontfteken , en met byzondere krachtdes H.

Geeftes aangedaan, flaat zyn oogen op dien heilloozen tegenfpreker,ziet hem
met verontwaardiging aan : en zonder zyne dwaalgronden te wederleggen

,

Nn ont-



HEILIGE TAFEREELEN.
ontdekt hy aaiiftonds zyne godloosheid met deeze nadruklyke \\ oordcn: Ogy

kind des duivels, vol van bedrog, en arglifitgheid van allegerechtigheid, "iriltgy niet

ophouden, te verkeeren de rechte wegen des Heeren? Zoveele\voordcn,zoveele

doodfteken. Een kind des duivels moet ieder tot fchrik , en een vyand

Gods zyn. Vol bedrog en arglifligheid te zyn , is 't eigen kenteken van 't flangc-

zaad, en een fprinkader van de vyandfchap, tegen Chriftus en zyn Koninkryk,

dat een ryk der v.'aarheid is ,
vyand van allegerechtigheid , en dicrhalven ook

van de gerechtigheid Gods inj. C. aangcbragt. Zoud deeze tovenaar,en booi-

wicht anders konnen dan Gods wegen verdraijen , en de menfchen tot afgo-

dery, ongeloof, en godloosheid brengen ? Van Gods wegen afleiden , die hy

Ifi-acl voorheen, en veel klaarder inj. C. hadde bekend gemaakt ? Maar gelylc

de fchaduw het lichaam volgt , zo volgt de drafook de zonde.Paalus flaathem
met blindheid , die anderen verblindde,en zegt: z^ie de hand des Heeren tegen u,

engy ti^lt een tydlang blindwcZjen,en de z^onne niet z^ien.Wy ZOud Gods magt on-

dervinden , en zyne guichelkracht nietig bevinden en erkennen moeten , en

word daarom niet metaltyddurende blindheid geflagen, opdathy zichbc-

keeren, en Gods genade omhelzen zoud. Hy zoekt aanfl:onds leidslieden, die

hem met de hand leiden mogten,en dus geeii hy openbare blyken,dat hy niets

vermag tegen de hand des Heeren. En wat zouden bedriegeryen,duivelskon-

ften , en guichellifl:en vermogen,alsGod zyn alvermogen tonen wil ? Zie dien

gouloozen tovenaar in het konfttafreel raad-en magt-loos, met de uiterfte ver-

baaldhcid zyne oogen wryven , die geen licht meer ontlangen , en hem zyne

boosheid verwyten. Zie hem met verlegenheid en duifl:ernilTe bevangen,en

ieder tot fchrik en verwondering ftrekken. Voornamentlyk is de Stadhouder

die zo veel achtinge en eerbiedigheid voor hem had , in verwagting op-

getogen , en word door de bündheid van dien bedrieger regt zien-

de. Hy overpeinfl: de leerrede des H. Apoftels, word overtuigt van der zeiver

waarheid en erkent dat'er maar een , levendige , Almagtige , Zaligma-

kende God zy , en wezen kan : dat Venus en alle atgodery verfoeilyk

en onredelyk en ziel -verderfiyk was : en dat Jefus de waare Heiland
en Middelaar was tuflchen God en de zondaars. Zo gelooft hy ter zaligheid.

Zo worden de oogen zyns verftands verlicht. Zo w erkt het wonderwerk aan-

dacht, en aandacht nagepeins, en nagepeins, beter begripvan den weg derZa-

lighcid , het zaligend geloofdoor innigen invloed des H.Geeftes.Wys beftier

van den Almagtigen ! deJoodfche tovenaar is blind,en krygt die heuglyke ge-

tuigenille niet , dat hy geloofde.De Heidenfche landvoogd wórd bekeert , en
gelooft in den gekruiften. Zyn groote ftaat ergert zich aan den diep verneder-

den /e/»^niet,maar alle wereldbelangen te boven, zoekt hy zyne behoude-
hillè in 't lydeo van den waarenZaligmaker,dien Paulus verkondigde,enJood
en Heiden vervolgde. Mag, en moet men hier niet uitroepen } O diepte des

rykdoms heide der ivysheid en der kenntjfe Gods , hoe onderz^oeklyk Tiyn zyne oordee-

len, en onnafpeurlyk z^yne wegen !
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HET LXni TAFEREEL

M3

Aeen heugelijke ademhaling volgt dikwijl een fmarte-

lijke benaauwdheid , en een handvol ruft word met een
grote maat van geweldige elende ménigmaaloverftulpt.

Zulx zietmen overvloedig in den kruisheld Paulus, den
dienftknegtvanJefusChriftus, die, in de wildernis van
het Heidendom ingetreden zijnde , in de zoetheid van
het Evangelium de bitterheid van lijden heeft gefmaakt.

Want wanneer hij met zijn Ampt-en Reis-genoot zijn

verblijfhaddeinhet huis van Lydia, gingen zij op een tijd naar de rivier

om te bidden, en onderwege ontmoete hun een zékere dienftmeid , dieden

geeft van waar-ofvoor-zegging (van Python , een flang , een draak) hadde

,

eenbuikfpreekfter vande verdigte Apollo , zulk een Ilag als het wijf voor-

henen te Endor , aan welke Saül raadvraagde. Deze meid brogt hunne

héren veel gewin daar door toe , en liep de Apoftelen agter na , roepen-

de; dez emenfchen zijn dienftknegten van God, den Allerhoogften , die

ons den weg der zaligheid verkondigen. Ende dat dede zij véle dagen.

Maar als het Paulus verveelde , keerde hij zig om , en gebruikte zijne gege-

ven magt , zeggende tot den geeft , ik gebiede u in den naam van Jefus

Chriftus van haar uit te gaan : en hij ging op het zelve uur uit. Als de heer-

fchoppen van de meid zagen , dat zij de winft quijt waren , grepen zij Pau -

lusenSilas, entrokken hen naar de markt (devierfchaar) voordeOverfte.

Ende hen tot de Hoofdmannen brengende , zeiden zij ; deze menfchen

beroeren onfe ftad, en den naam van Joden, die overal was gefchand-

viekt, en bij de Romeinen gehaat, daar bij voegden , om de Godsgezan-

ten aldus alle quaad te berokkenen. Ende wijders; zij verkondigen zeden,

die ons niet zijn geoorloft aan te nemen nogte te doen , dewijl wij Romei-

nen zijn. Dat was de vlam in het vuir geblafen ; want de fchare , al het

graauw , rijp en groen ftond tefFens tegens hen op : en de Hoofdmannen hun

onverhoord de kleren van het lijf fcheurende , geboden hen met roeden te

geeflelen. En wanneer zij (zo het woedende graauw , als de Roomfche rak-

bers) hun véle flagen hadden gegeven, wierpen zij henindegevangkenis,

bevelende den Stokbewaarder hen wel te bewaren. De ftrenge Slotvoogd

,

zulk een bevél ontfangen hebbende, wierp hen in den binnenften kericer.

Men zou denken , dat de gevange lotgenoten van elende , volgens menfche^

lijkeeigenfchap en zwakheid, angftvallig,treurig en bevreeft, hunne harten

van droefheid in dat poortaal des doods knaagden ,maar ver daar van daan:de

geloofshelden wierden door aldien fpijt , en fchimp , en fpot , en hoon , en

pijnen , in hunnen ij ver niet verbluft , en ftonden het niet alleen grootmoe-

dig metgeduld deur , maar zij verblijden zig , dat zij waardig waren geagt

,

om den naam vanJefus fmaadheid te lijden. Want omtrent middennagt ba-

den Paulus en Silas,en zongen God lofzangen dat het klonk;en de gevangens

luifterden aandagtig naar hen toe. Het Ichijnt dat alle de gevangenen,goe-

deofquade» fchuldige ofonfchuldige, door dien galm, aJsuitdenflaapder
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zonde opgewekt, een innige beweginge in hunne zielen gevoelden ; en dat

het koningkrijk van Chriftus , op een ongewone wijze, bij nare nagt in den

onverligten kerker, door de kragt van Gods Geeft , van de Apoftelen wierd

verkondigt. Hier bij en bleefhet niet : de Almagtige Vader en God enKo-

ning der menfchen , Wiens ogen zijn in alle plaatfen , en Die de wéreld met

zijnen blixem en donder in ontzag houd , toonde , dat Hij het gebéd van zij-

ne gunftgenooten verhoorde > en met zijn kragtdadig vermogen bij der hand

was , om hen te redden , en uit banden en boeien te (laken. Want daar ge-

fchiedefnellijk een grote aardbéving, de aarde daverde en fchudde, en zij

ftak haren rug afgrijlïèlijk op, tot een voortéken dat'erwatgroots op zoude

volgen , zo dat de grondveften vanden kerker al wankelende beweegden: en

van ftonden aan gingen allede deuren open, en de banden van alle degevan-

gens wierden los , ofdoor dien fchrikkelijken aarddreun , ofliever door een

verborgen middel van een Engel Gods:waar door alle de ontkluifterde mog-
ten bevroeden , datde Godsgezanten en voor zig, en ook voor anderen voor-

délig waren, en dat de banden van zondige gemoederen door hen wierden

ontbonden. De Stokmeefter van het krakende en bulderende gedruis onzagt

opgewekt, koomt fchielijk toegefchoten , en ziende dat de deuren van het

gevangenhuis open'ftonden , rukte een zwaard uit de fchede , en zoude

zig zelve hebben gedood, meinende datde gevangens waren ontvlugt.

Maar Paulus, die uit wasom zielen te behouden en te winnen, en niet om
een menfchte zien verloren gaan, fchoot'er gezwind een fchotvoor , en

riep met een grote ftem ; Doe u zeiven geen quaad , want wij alle zijn alhier.

Niemand was'er weg , om dat zij aUe waren verbaaft, ennietbemerkten,of

dat zij van de banden waren ontflagen,ofdat de poorten open ftonden.Paulus

en Silas hadden Godop hunnezijde , en daarom kragt in zwakheid ,vrijheid

in banden, blijdfchap indroefheid , enroem in verdrukkinge. En waar God is

met zijne genoegzame genade , daar is de hemeljwantGod word niet begre-

pen,maar Hij is zelfs de plaats van alles: en zijne gunftgenoten zijn in deIcha-
duwe van zijne vleugelen.

I
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'Et zip nadrukkelijke hemelfclie en goddelijke uoof-den, diede gezegendeMond der Waarheid tot Nico-demus fprak De wind blaart waar henen hij wil , en gii
hoort zijn geluid

, maar gij weet niet van waar hij komt
ende waarhijhenengaati alzoiseen ijgelijkdieuitden
Geertisgeboren. Hetvoorbeeldof de gelijkenis is van

I

i^enhghamelijke zaak genomen, om een geeftelijkete

.
^^'^^3^"'e"toteenbewijs,dat'erdingenziindie nietwordengezien, ennogtansmderdaad zijn, welkers oorfpLgk en dndei

verborpn.Wantdegenadevandewedergeboorteword,^
pehjkekragtvandenHeihgen Geeft, in de zinnen gewerkt; end^eS-
geboortekanmetogennjetgezien, nogte hare manier van doen merder^denbegrepenworden. De bekéring is in de hand Gods, endoorSsau
us zelfs, indeberoepmgtothet Apoftelfchap,Paulus, en van een woïeenam,envan eenvervolgereenherder,envaneenlafteraareenheiW
tergeworden; en een uitverkoren vatdesHeeren, om zijnen naamZdeHeidenen, en de koningen, ende de kinderen vanIfJ te dragen. Indenloopnu vanzijnebedieninge, denood die hem wasopgele^t, metsL te

pSSnirY ' ^^^T'Mantingop de voorgrens vfn MaJedon e ,^nPhihppusde vader van Alexander deGrootalzo genoemt) gegeefteltenin
denkerkergezetZfpde^wanneerdeHeerehemtLdehoeveelliijl^^^^
nennaammoeftehjden dedezigeen wonderbarebekénngvanénénSrok-
bewaarderop: een heiden, waarfchijnlijkeenrouwwoeft wreed r^enfch
(gelijkveeltijdsde luiden van zulk een bedieninge zijn) een korfelig heet-hoofd, diemenen ogenblik, omdekragtigewerkingeGods, een^rdbé-
ving

,
alseen voorteken van een grotezaak die daar opzoudevolgen.te wetende ontflagingvandeKruisgezanten, en die hijniet begreep, in zulk een dol-

M^Tl^Yrf' t-^'^ ^ï^^l"^^^
^^'^^^ ^^"^g zelVen wilde leggen.Maar als de haaftige bui van de Man , door het luidskeels roepen van Paulus,

wat over ging
,
en dat hij wat bedaarde

, beefde hij geweldig , en waszo mak
als een lani, en hij viel voorde voeten van de Apoftelen neder , uit een diepe
eerbiedigheid voor hun vermogen en onnofelheid , enom dat zij waren bli i

-

ven zitten
,
toenzij wel hadden konnen ontvlugten. En hij brogt hen naar

buiten
,
zekerlijk op een binnenplaats van hetgevangenhuis , in de open lu^t,

op dat ZIJ hunnen adem daar wat vrijer mogten fcheppen. En door de inner-
lijke bewegingen derontferminge Gods in de ziele geraakt zijnde , waren de
eedte woorden die hij fprak, Lieve Heeren (een bewijs van de groot-
Iteeer) wat moet ik doen op dat ik zalig worde? Het fchijnt dat de Slot-
voogd uit oude overlevering, of uitde léringder Wijbegerige , of uitden
ommegang metJoden ofJodengenoteh , énige hope van een béter le-
ven had begrepen, en dat hij oordeelde, javaftftelde, dathet middel om
daar toe te komen zig toen opdede. De Apoftelen, als arbeiders in den oegft
des Heeren uitgezonden, en vuirig van geeft zijnde , verzuimden geen gele-

Oo 1 genr
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gentheid om het geloof in den Meffias voort te planten , en zeiden ; Geloof

in den Heerejefus Chriftus , en gij zult zaüg worden , gij endc uw huis
: dat

is , gi j zult aldus tot dat leven komen het welke gij zo zeer begeert. En voort

opende de Geeft Gods hunne monden : ende zij fpraken tot hem het woord

des Heeren, ende tot alle die'in zijn huis waren. Het blijkt, dat de Stok-

bewaarder door hunne redenering in de ziel wierd geraakt ,
en in zijn

gemoed overtuigt, en zijn heil in het geloof begreep :
en dat het woord

Gods daar was levendig, en kragtdadig, en fcherpfnijdender dan énig

twefnijdend zwaard , en dat hetdoorging totde verdéling van ziel en geeft ,

en van zamenvoegzelen en merg , en dat heteen oordéler was der gedagten

ende der overleggingen van het hart. Want voort in de zelve nagt-uurnam

'de Man de Gezanten Gods, en bewogen over hunne mishandeling, wafchte

hij hunne ftriemen het geronnen bloed in een huisbad af, en gewiflijk dat hij

hen ook met balftem overzalfde : en van ftonden aan wierd hij gedoopt, en al-

le zijne huisgenoten. En hij brogt hen in zijn huis , dat ofaan de gevangkenis

was , ofin een binnenvertrek , en onthaalde hen aan zijnetafel, en verheugde

zig, omdathijmetzijngantfche huisgezin gelovig aan God was geworden.

Hetwaseenfchielijke ommezwaai van zaken, een onverwagte herfchep-

ping , en een wonderbare werking van den Heiligen Geeft , dat die heiden

een zoon van Abraham was geworden. Hetis waarfchijnlijk, dat dezen Stok-

bewaarder die Stephanas is geweeft , den welken Paulus , aan die van Corin-

thenfchrijvende, twemaal gedenkt,wiens huisgezin van hem was gedoopt,

en over welkers aankomfte hij zig verbljde , om dat hij zijnen geeft had ver-

quikt. De bekéringvandezen Stokbewaarder, en van den Moorman de ka-

merling van de koninginneKandace,en van denHoofdmanCornelius,die alle

hebben gelooft en zijn gedoopt , zijn getuigen , dat de gave van den Heiligen

Geeft, na de opvaart van den Heerejefus , ook op de Heidenen wierd uitge-

ftort ,tot een begin van groter aanwas ,dat de Heidenen , van alle vier de win-

den,tot deKerk vanhetNieuwe vanhet eeuwigeVerbond,zouden toevliegen,

als een wolk, ende als duiven tot hare venfterenjen dat zij niet alleen met wa-

ter zouden worden gedoopt, maarmet den Heiligen Geeft endemet vuir.

HET
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HET LXV TAFEREEL
E overbittere , dog dierbare kruisdood vanden Heeré
Jefus Chriftus , was van zulk een kragt, datlevelofeen

redelofe fchepzelen die gevoelden. Maarde heerlijk-

heid Zijner opftandinge hadde het vermogen > dat zij de
doden levendig maakte: want bij dien God van volkome

j

zaligheid, zijn uitkomftentegensde dood. UitdieHeil-
i fontein zijn, volgens de belofte des Vaders, de gaven
' van den Heiligen Geeft, als ftromen uit hunne bron, op

het Apofteldom uitgeftort , om kranken te genefen , melaatfche te reinitren

,

doden op te wekken , en duivelen uit te worpen. Boven het uitgekofen Twa-
leftal, heeftGod Paulus tot een Apoftel, een Gezant, eneenLéraarder
Heidenen geroepen , en zijnen Heiligen Geeft in hem gegeven: en hij heeft

volgens het bevél vanJefus , het Evangelium van Chriftus vervult vanJeru-
falem af , en rondom , tot aan Illyricum toe , en zijne bediening heerlijk ge-
maakt, en overvloediger gearbeid dan zij alle. Onder alle de tekenen en
wonderen , die de Geloofsheld heeft uitgewrogt , is het wonderwerk , aan
Eutychus gedaan, geenfins het minfte. Paulus in een zé van gevaarlijke elen-

den omzwervende , en nog in een veel groter en ongeftuimiger Oceaan, re-

gens de woede van verblinde en verbitterde Joden , en afgodifche vijanden

van den naam vanJefus , heen en weêr geflingert , aanworftelende , ontweek
zijne erfhaters voorzigtig , dog bezweek niet in zijnen dienft , amar zette zij-

ne rdfen ernfthaftig voort , en flapte de wildernis van de wéreld groothartig

in , op dat het Evangelium zijnen loop mogte hebben tot bekéringe der Hei--

denen. Wanneer hij dan van Philippi was fcheepgegaan, quam hij binnen

vijfdagenteTroasbij zijne reisbroeders en gelools-genoten , en bedenkelijk

mede-arbeiders en afgezanten der Gemeinten, ende hij vertoefde aldaar ze-

ven dagen. Ende op den eerften dag van de week, als de leerlingen om brood

te breken waren bij één vergadert,handelde Paulus met hun (zonder twijfFel)

van zaken die het koningkrijke Gods en zijnen Gezalfden aangaan : en de-

wijl hij des anderen daags zoude vertrekken , en uit kragt van zijn amptgeen
blijvende plaats hadde ; en wel wifte, dat al het aardrijk voortJerufalem ftond

te worden, en dat hij aan hare muren moefte mede-bouwen, was hij zo

overvuirig van geeft,dat hij zijne réde uitbreide tot midden in de nagt toe. In

de opperzaal, alwaar die heiltrompét toen opklonk, was overvloedig veel

ligt. En een zéker jongeling , gehéten Eutychus , zat in een venfter , en van

een diepen flaap overvallen , terwijl de Apoftel lang fprak , en door den flaap

nederftortende,viel van de derde verdieping neder , en wierd dood opgeno-

men. Men kan denken , wat een flag van verbaaftheid dat in de gemoe-

deren van de toehoorders gaf! Paulus toen afkomende viel op den ne-

dergevallen doden , ende hem omhelfende (naar de wijze van een ern-

ftig bidder , eigen aan Gods propheten in diergelijke noden ) zeide ,

maakt geen misbaar, want zijn ziele is in hem. Ende zij (die van de

Gemeinte) brogten den jongen levende , en waren uittermaten ver-

Pp trooft-
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trooft. En niet te onregt , want zij zagen een wonder Gods , en dat Paulus

metkragtuitde hoogte was aangedaan, en onder de aanroepers van GckJs

naam , die van den Heere worden verhoort , was geftelt. Aldus volgde de-

zen groten Kruisgezant (in wiens mond het woord desHeeren was waarheid)

het (poor van Elia , die het kind levendig aan de weduw-vrouw te Zarphath

overgaf; en van Elifa, die den zoon van de Sunamitin levendig maakte: dog
te Troas in een zaliger tijd. Diergelijk een wonderwerk van opwekking uit

dedood , was te voren van Petrus teJoppe , aan dedégeUjke overlede Tabi-

ha (anders Dorkas) ook gedaan ; het géne van die vrugt was , dat'er vélen in

den Heere geloofden. Uit het geloofwas Eutychus,waarfchijnlijk tot het ge-

hoor van het woord der waarheid gekomen ; en het klimmen en het zitten in

een venfter ,
fchijnt de begeerte om zijne leerzugtige ziele uit de zienlijke

godfpraakvan den lïoogverligten Boetgezant te verzaden, te kennen te ge-

ven. Dan och.'de geeft fcheen gewillig, maar het vleefch was zwak. De ge-

lukkige naar zijn naam , viel al flapende dood , en wierd door de kragtGods
weder levendig : want het is God , die de doden levendig maakt , en de din-

gen die niet zijn roept alsofzij waren. De val van Eutychus is een waarfchu-

winge , om het geloofdoor de werken niet te verlooggenen ; en de liefde tot

de wéreld , de ijverloosheid in den godsdienft , en de traagheid in het gebéd

te vlieden : en uit den doodflaap van de zonden te verrijfen , en wakker zijn-

de , naar het eeuwige leven te grijpea Alle de opwekkingen uit den doden,

zijn wonderwerken tot verfterking van het geloof, die het gelooffcliijnen te

boven te gaan, en nogtans in het geloof zijn begrepen: want wie zoude an-

ders bevatten , dat God de baarmoeder van de dood openbreekt,en het leven
daar uit voortbrengt, en datdedoodkanfterven.^ Chriftus heeftdoor zijne

dood de dood verdelgt, en de dood is geftorven ; en door Zijne opftandinge

ishet leven levendig geworden in alle eeuwigheid.Ik.zegtHij zelfsjben de op-

ftandinge en het leven:wie in mij gelooft,zal leven,al ware hij ook geftorven.
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HETLXVI TAFEREEL
er een geweldig onwéér ftaatop te komen , word dö

zon gemeenlijk verduiftert , de op-een-gepakte wolken
komen aangedreven, de lugt word zwart, en de wind be-
gint op te fteken , te gonfen, en te gieren , tot voorboden
van een aanftaande ftorm. En zo waren de moeilijke tog-^

ten , de bittereontmoetingen , en de gevaarlijke vervol-

;
gingen van de haters, de erfvijanden van den naam van
den gekruiften God voor Paulus , welke alle een grotere

elendevoorfpelden , wanneer hij , door den Geeft aangezet zijnde , hadde
voorgenomen naarjerufalem te reifen. Overal wierden hem liftig lagen ge-
legt, en het lag hem wel op het hart, hoewel hij niet wift wat hem zoude
ontmoeten , dathem quaden zouden overkomen , dewijl de Heilige Geeft
van ftad tot ftad betuigde , dathem banden en verdrukkingen aanftaande wa-
ren. En zo groot is de goedheid van God, dat Hij het toekomendeaan zijne

gunftgenoten bekent maakt,om hun bij tijds een hart onder de riem te fteken,

en met lijdzaamheid en ftantvaftigheid te wapenen: want boven dat wierd hij

van de leerlingen te Tyrus gewaarfchuwt, welke door den Geeft tot hem zei-

den , dat hij naarjerufalem niet zoude opgaan. Als Paulus dan van Ptolemaïs
te Gefarea was gekomen , ging hij met de zijne in het huis van Philippus den
Evangelift , een verkondiger een preker van het Evangelium , één van de ze-

ven eerfte Diakenen , die zigeen goeden opgang en veel vrijmoedigheid in
het geloofhad verkregen ; en een boodfchapper van het goede , die de vrede

déde horen , was geworden; en waarfchijnlik de zelve , welke den Moorman
hadde gedoopt. Deze hadde vier Dogters , alle maagden en prophetinnen,
reinevan hart , aan welke is belooft dat zij God zullen zien , en die hare vaten

in heiligmakinge en eer bezaten ; welkers zuivere zielen , ofuitgodgewijden
ijver , ofdoor vaderlijke aanleiding , in kuifche lighamen huifveften , en die

Gods lofverbreiden, of de prophetifche fchriften dooi* de openbaring van

den Heiligen Geeft uideiden , oftoekomende dingen voorzeiden
;
volgens

de voorzegginge Gods , Ik zal in het laatfte der dagen op alle vleefch van mij-

nen Geeft uitftorten , en uwe zonen en uwe dogteren zullen propheteren.

Dat was een bijeenkomft van aardfche hemelingen , alwaar de zake Gods
wierd verhandelt. Na dat Paulus daar véledagen wasgebleven , quam'er tot

hen een zékerpropheet geheten Agabus vanjerufalem af, de zelve die te vo-

ren te Antiochië de grote hongersnood, die over de gehele wéreld zoude ko-

men, hadde te kennen gegeven. Dezen Godstolk nam den gordel vanPaulus,

ende zig zelfs de handen ende de voeten gebonden hebbende,zeide,Dit zegt

de Heiüge Geeft , alzo zullen dejoden den Man , wiens deze gordel is , te

Jerulalem binden , ende in de handen der Heidenen overleveren. Een ge^

woonte der Propheten , die het toekomende met zigtbare dadelijkheid dik-

wijl bekragtigden. Men leeft niet , dat de vrijmoedige Paulus zigover die

donderende godfpraak ontzette , ofte daar op iet zeide : de Geloofsheld wift

van zijnen Overften Leidsman zeer wel , dat een leerling niet is boven den

Pp » Meefter,
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Meefter,en een dienftknegt niet meerder dan zijnen Heer, nogte een gezant

meerder dan die hem heeft gezonden : met een vertrooftinge daar bij; In de

wereld zult gij verdrukkinge hebben, maar hebt goeden moed, ik heb de we-

reld overwonnen. Dog de rede van de genakende rampen maaktegeen klei-

ne verflagentheid in de toehoorders, en in de Chriftenen van die plaats,welke

uit menfchelijke zwakheid , met den groten Léraar begaan, en den raad Gods
niet befeffende ,

gezamentlijk Paulus baden, dat hij naarJeruülem niet zoude

opgaan. Maar toenfprak Paulus ; wat doet gij , dat gij weent , en mijn hart

week maakt ? want ik ben niet alleen bereid gebonden te worden , maar voor

den naam van den Heerejefus teJerufalem te derven. Dat was de regte taal

vaneengeeftelijk krijgsman: hoe véle ftarrengaan voor zulk een luifter on-

der ! Paulus , als een Noordftar voor de Kerk , om door de zé van de

wereld naar het hemelfch vaderland te zeilen , toonde dat hij was ftant-

vaftig, onbeweeglijk, en altijt overvloedig in het werk des Heeren; en

dat hij de les van den énigen Herder en Meefter moefte opvolgen , en

derhalven ftrijdén om in te gaan door de enge poort die tot het leven

leid. En wetende en voorziende dat weinige helden, grote mannen Gods
eendroge dood fterven, wapende hij zijne broeders, de geeftelijke krijgs-

knegten , van top tot toon met de gantfche wapenruftinge Gods , als met
den gordel der waarheid om de lenden, met het borftwapen der geregdg-

heid > de voeten met de bereidheid van het Evangelium der vrede , en

voort met het fchild des geloofs , enmet den helm der zaligheid , en met het

zweerd des Geefts, het welk is het woord Gods: tot geen ander einde,danom
de godzalige in te boezemen , dat men door véle verdrukkingen in het ko-

ningkrijk Gods moet ingaan : en om hen als met fporen re nopen , om het

kruis agter den Heerejefusop te nemen; de loopbaan, die hun is voorgeftelt,

met ftantvaftigheid uit te lopen, den goeden ftrijd te ftrijdén; hetgeloofte

behouden ; en naar het eeuwige leven te grijpen. En zodanige, van geen aar-

de geraakt , zullen eeuwig verhoogt in het ligt deshemels onfterflijk blinken.

HET
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HETLXVIL TAFEREEL
L hadmen honderd monden , honderd tongen , een
kopcrekeeL eenijferenadem, eneenftaleftem,men
zoude al de zwarigheid , het leed , de nood , het gevaar,

den arbeid , de moeite, het waken en het braken , de
koudeen de naaktheid, den honger en den dorft, de
llagen en gevangkeni/Ten , de fchipbreuken , eft alle de
ellenden, bijdagenbijnagt, tewater enteland, die

Paulus op den dwaaltogt van zijn leven heeft uitgedaan,

niet konnen uitdrukken. Na dat de Apoftel uit Griekenland te Jerufalem
was aangekomen, wierdhijvandejoden, die hem zogten te doden, inden
tempel aangerand , en buiten gefleept en geflagen , en door den Overfte

van het krijgsvolk met ketenen geboeit gevangen genomen , en , op de trap-

pen van het Hot Antonia zig verantwoordende , door de oproerigeJoodfche
ménigte, meteen bulderend getier, als een jagt van dolle honden, den
mond gefnoert. In het léger zoude men hem , die metriemen al was uitge-'

rekt, hebben gegeellelt, haddezijnRoomfch burgerregt het niet geftremt

En deOverfte (telde hem voor den gantfchen Joodfchen Raad , om zijne

befchuldiging te weten ; en zo als Paulus begoft te fpreken , déde de Hogen-
priefter hem op den mond kloppen. En om de oneensgezindheid in den
Raad , brogt de Overfte Paulus in het léger , op dat hij niet zoude worden
verfcheurr. Daar op maakten meêr als veertig Joodfche vervloekte boof-

wigten een zamenzwering , om Paulus den hals te breken ; welk verwaten

ftuk zijne zufters zoon uitbrogt. En de Overfte Claudius Lyfias zond PauluS)

en een brief, 'snagts ten drie uren, met een forfle lijfwagt , tot den Stad-

houder Felix te Celarea ; alwaar hij in het regthuis van Herodes wierd be-

waart, en twe jaren heeft gevangen gezeten. Die edelmoedige Krijgsman

toonde, dat hij de zaak van den verdrukten gevangen aanftonds ter harte

nam, met een deftig Schrift van gewigt, behelfende, datdienMan vande

Joden was gegrepen , en van hun ftond omgebrogtte worden : en dat hij met

zijn krijgsvolk daar overkomende, hem hadde ontrukt , gewaar geworden

zijnde dat hij een Romein was. En willende de mifdaad weten waar over zij

hem befchuldigden , hij hem in hunne vergadering had afgebrogt , en be-

vonden dat het was wegens vraagftukken van hunne Wet , maargeen fchuld

die de dood ofte banden verdiende. En dat hij kennis gekregen hebbende

van de lagen, tegens dien Man geftneed, en die hem van deJoden zouden

konnen overkomen,hem op den zelfden ogenblik aan den Stadhouder over-

zond, en aan de befchuldigers ook hadde bevolen, om aldaar te zeggen die

dingen, welke zij tegens hem hadden in te brengen. Toen quam de Hogen-

priefter met de Ouderlingen over , en brogt den redenaar Tertullusmê , die

Paulus befchuldigde : maar Felix ftelde hen uit tot de koraft van Lyfias , en

kreeg na twe jaren Feftus in zijn plaats. Bij wiende Joden twemaal aanhiel-

den met befchuldiging zonder bewijs, om Paulus te Jerufalem te hebben,

om hemonderwegenom te brengen.Paulus bemerkende dat Feftus hem uit

Q.q gunft
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gunft zogt over te geven , beriep zig op den Keifer , dat Feftus toeftond. En

toen Paulus zijne zaak voor den koning Agrippa heerlijk verdadigde, viel

Feftus hem luidskeels in zijne rede , en zeide , dat hij raafde. Het was dan

beflotenom Paulus naar Italië te zenden , en hij wierd aan den Hoofdman

J ulius overgegeven, en ging in een Adramyttcnifchfchip,om langs de kuften

van Afie te varen , en hij quam te Sidon j en van daar voer hij , om dat het

in de wind was , onder Cyprus henen : en de zé langs Cilicië en Pamphylië

deur zijnde , raakte hij te Myra in Lycië , alwaar hij in een Alexandrijnfch

fchip , dat naar Italië voer , overfcheepte. Ak het nu traag voortging , en

hij over Cnidus was , voer hij onder Creta over Salmone , en , dat pas voor-

bij zijnde, quam hij in Schonehavens , digte bij Laféa. Dog om dat de

vaart niet veilig was , zeide Paulus ; dat hetom fchip en goed en bloed zou

te doen wezen: endede Hoofdman gelooide den Stuurman en den Schip-

per béter dan hem, en men zette de reis met een zuidewindje voort, of

menPhenix, een have in Creta, om te overwinteren, konde winnen.

Maar ten eerften wierden zij van een geweldigen ftorm uit den noord-

ooftcn belopen : het fchip wierd weggerukt , men kon tegen de wind niet

op, en dreefhenen : en onder het eilandje Clauda lopende, konmen de

boot naauwlijx meefter worden , en als men die boven had , teegmen te

werk met kettingen , haken , bouten en touw-werk , om het fchip van on-:

deren te gorden , uit vrefe datmen op een zandplaat mogt vervallen : voort

ftreekmen het zeil , en liet het lopen, 's Anderen daags deedmen , om het

geweldig flingeren van het onwéér, een uitworp: en op den derden dag

irneetmen het fcheeps-tuig buiten boord. Men zag in véle dagen geen

zon nogte ftarren : het onwéér neep, en men raakte de hoop van behoude-

nis quijt. Toen zeide Paulus , ó Mannen ! men had naar mij behoren te

luifteren : maar hebt goeden moed , niemand zal zijn leven verliefen , het

fchip zal'er maar alleen blijven : Gods Engel heeft het mij gezegt. Het zal

zo zijn , wij moetenop een eiland vervallen. In de veertiende middennagt

vermoeden de maats dat zij land naderden, en men vond met het grond-

lood twintig vaam water , en kort daar aan vijftien : en vrefende op een klip

te ral<en , wierpmen vier ankers van de agterftéven uit. Maar als het boots-

volk zogt tevlugten , en de boot liet vallen , zeide Paulus tot den Hoofd-

man , indien deze in het fchip niet blijven , kunt gijluiden niet behouden

worden. En toen kapten de foldaten de touwen , en lieten de boot drijven.

Op de vermaning van Paulus raakten de afgematte uitgevafte twehonderd

en zes en zeventig zielen gezamentlijk aan het fchaften ; en als het hartwas

gefterkt , verligten zij het fcliip , en fmakten het koren in de zé. Toen het

dag wierd , kenden zij herland niet , en bemerkten een inham daar oever

was, en deden hun beftom het fchip daar aan te zetten. En de ankers kap-
pende , en de roerbanden lofmakende , en het razeil naar de wind ophalen-

de, liielden zij het naar ftrand toe; dog vervielen op een plaats die aan twe

zijden van de zé wierd befpoelt , en zetten het fchip daar op : en de voorfte-

ven bleefonbeweeglijk vaft zitten , en de agterftéven brak door het geweld

van de golven. Toen beraadftagden de loldaten de gevangens te doden

,

op dat niemand met zwemmen mogte ontvlugten. Maar de Hoofdman

,
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willende Paulus behouden, belette dat voornemen: en die konnen zwem-
men , wierpen zig eerll: nederom aan land te komen , en de andere ontqua-

men op planken en wrakken : en aldus zijn zij alle behouden. Als die ftorm

vol rampen was doorgeftaan , en de moêgevare ellendelingen verkleeumt

van koude, geweektvan het nat, en foor van het fout, hetvafte land on-

der de voeten hadden , vernamen zij dat het eiland Melite (men zegt Mal-
ta) wierd genoemt. En de Barbaren (vreemdelingen en uitheemfche , om
de onheblijkheid van taal en zeden , bij Grieken en Romeinen zo genoemt)

bewefen de onbekende gaften, afgeflooft door een noodlottige watertogt

,

géne geméne vriendelijkheid. Want zij namen hen alle in, enftookten

groot vuir aan, om den zwaren régen, en de ftrenge koude. Daar zag-

men , hoe Heidenen , ruwe wilde menfchen , uit kragt van de wet van de

natuur, door hunne beleefde herbergzaamheid vélen befchamen d die met

het ligt van het Evangelium zijn beftraalt, en dikwijl van alle mêdogend-

heid verbÉlert. Ende als Paulus een hoop rijiïèn bij-één had geraapt » en

op het vuir gelegt , quam'er door de hitte een adder uit , en vatte zijne hand

(krulde zig daar om.) Dit fchijnt meerder een natuurlijk voorval, dan een

godlijk wonderwerk geweeft te zijn (hoewel de hand van Gods voorzienig-

heid in alles is) en datde adder (welk foort van vergiftig gedierte zig op dat

eiland onthielt) wegens de koude tullchen de dorre takken en droge rijOen

was ingekropen en verftijft , en zo met één in het vuir geraakt , en den gloed

gevoelende j de vlugt nam langs de gereedfte baan. Wanneerde Barba-

ren het beeft aan zijne hand zagen hangen, zeiden zij tot elkander, zeker-

lijk dezenmenfch is een doodflager , den welken de wraak, na dat hij uit

de zé is ontkomen , niet laat leven. Een voorbarig oordeel van onbezonne

harflènen , onkundigvan gebeurlijkheid , en van het lot der bedieninge van

den groten Kruisgezant, die meinden dat de quaden in dit leven altijt ge-

ftraft worden, en daarom de deugd en de ondeugd met de el van voor-en

tegen-fpoed maten. Maar Paulus fchudde het beeft in het vuir af , ende

leed geen quaad. De Man bleefonbefchadigt, want God bewaarde hem

voorde beet van den adder, gelijk Hij Sadrach, Mefach en Abednego,

voor den gloed van het vuir heeft bewaart , en Daniël voor de muilen der

leeuwen. En dat volgens de belofte van den Heiland aan zijne Gezanten

:

Slangen zullen zij opnemen. En wederom , Ik geve u magtom op (langen

en fcorpioenen te trappen. En zo was'er voorhenen al voorzegt : Op den

geweldigen leeuw ende den adder zult gij treden , ende den jongen leeuw

ende den draak zult gij vertrappen. Hoewel alle deze dingen niet naar de

letter , maar eigentlijker in eenanderen zin zijn aan te merken. Eindelijk

verwagtende Melitenfers (zij zagen naar hunne meininge te gemoet)dat

Paulus van het adder-vergift zoude opzwellen , van den brand ontfteken

worden, ofaanhetquijnen raken en vertéren , ofte terftond dood neder-

vallen. Maar als zij lang hadden vertoeft , ende zagen dat hem geen onge-

mak, geen quaad, niet ongewoon, ofnieuw, ofverwonderlijk overquam,

waar uitmen zoude konnen vermoeden , dat de Man aan énige mifdaad

fchuldig was, veranderden die wifpelturige van gevoelen, en zeiden los

uit dat hij een god was. Het is duifter om te ramen , of zij daar door ver-

" fton.
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ftonden Hercules , den gedrogtdoder , die in zijne wieg al twe flangen had

dood-geduwt , en op het eiland Melite voor een god wierd geëert : of dat

zij meinden , dat hij Mercurius , de bode en tolk der goden was , gelijk

de fcharen Paulus te Lyftren hadden genoemt , om dat hij het woord voer-

de. PaulusUet zig die dwafe loftuiterij niet aanleunen , maar ftond'er vinnig

tegen : hij was een menfch van gelijke bewegingen als andere , en agte het

groter eer een dienltknegt van Chriftus te wezen , dan voor een afgodifchen

ongod gehouden te worden. Overal had hij fcherpe doornenin hetvleefch,

op dat hij zig door de uitnementheid deropenbaringen niet zoude verhef-

fen, maar de genade des Heeren was voorhem genoeg. Detijdwasdaar,dat

de voorzegging van Agabus ftant greep:hoe dejoden hem teJerufalem zou-

den binden en in de handen der Heidenen overleveren. Het éne wé van

den Godsgezant was naauwlijx ofniet voorbij , of het andere wé ftond we-

derom in de geboorte. Maarklene nood! Hij, die nudegezietenGods,

dan de verfchijningvan Zijnen Engel, en dan de infpraak va*zijne ge-

noegzame genade hadde gehad, konde, als Gods manhaftften held, en

uitverkoren groten onverwrikbaren Kerkpilaar, de rampen deurftaan ; en

was geharnaft , om duizend doden , en op het einde éne dood met ge-

duld in nood te bezuren.

HET
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HET LXVIIL TAF E R E E

L

E dingen, die deHeere God van eeuwigheid in zijn

raad en wijsheid had opgefloten en verzégelt , heeft Hij

aan zijn volk , in het OudeVerbond , doorgezigten

,

dromen, verrukkingen van zinnen, tékenen, verfchei-

de omftandigheden en voorzeggingen , bekent ge-

maakt. Maar het géne wegensde bekéringe van Hei-

denen enJoden , deverdrukkinge , de lijdzaamheid, de
ftantvaftigheid , en de verloflinge der Kerke van het

Nieuwe en bétere Verbond , duifterlijk was voorzegt , heeft Hij zijnen

dienftknegtjoannes dooreen prophetië te kennen gegeven, in een Open-
baringe der openbaringen , die de zégelen opent , de raadzelen ontvouwt

,

en de lighamen der fchaduwen vertoont , als de bondel en het flot van alle de

godfpraken , datde huishoudinge Gods bevat tot aan het einde der dagen

;

niet zo zeer met inkt gefchreven , maar door de Geeft van denlevendigen

God : want wie is tot deze dingen bequaam? Wanneer de Apoftel, de

Evangelift, en GodgeleerdeJoannes , diebijdeChriften-ArabiersdeVol-

tooijer van het Evangelium word genoemt, door de woede van kaifarDo-

mitiaan op Patmos, een eiland in de Egéfche zé, om het woord Gods en
om het getuigenis vanJefusChriftus was gebannen, begoft de Openbaring

in een wonderbaar gezigt aan hem te gefchieden. Hij was in den geeft (een

vertrekkinge van zinnen,vanGod tot dien heiligen dienftbequaam gemaakt)

op den dag des Heeren , den eerften dag van de week , den dag van de op-

(bndinge des Heeren : en hij hoorde agter zig een grote ftem als van een ba-

zuin , tot aandagt en opmerking , zeggende ; Ik ben de Alpha ende deOmé-
ga , de Eerfte ende de Laatfte , dat is , de eerfte ende de laatfte letter in Gods
Woord in kragt , de zin en ziel van de gantfche Heilige Schrift , de Zoon
Godsdoor geboorte en niet door fcheppinge, God van en in eeuwigheid,

deeerfte en laatfte Hogenpriefter Koning en Leraar , en de énigen Meefter

van de Kerk,en de grotenHerder derfchapen door het bloed van het eeuwi-

geVerbond. En wijders; Ende het géne gij ziet , fchrijf het in een Boek , en

zend het aan de zeven Gemeinten in Afië , te Ephefen , te Smyrne, te Per-

gamum, te Thyatire, te Sardis, te Pliiladelphië, ende te Laodicea. Deze ze-

ven Gemeinten zijn zeven zinncbeeldelijke voorbeelden van deAlgemene

Kerk:en het gantfche werk van dezeOpenbaringe fchijnt in zevenHoofdge-

zigten te beftaan,onder welke allede andere als délen ofleden zijn begrepen:

en het zevengetal van zeven Geeften , Tijden , Zégelen , Bazuinen , Phio-

lenen Engelen, komt daar in voor. Daarop keerdeJoannes zig om, om
de ftem te zien (de oorzaak te vernemen) die methem fprak , en hij zag ze-

ven goude Kandelaren, als tegenbeelden van den gouden Kandelaar met
zeven takken ligts , die , nagt en dag brandende , onder het gereedfchap van

den Tabernakel in hetOude Verbond was ; en in het midden van de zeven

kandelaren énen gelijk de Zoon desmenfche, bekleed met een lang kleed

tot de voeten , en omgord aan de borften met een gouden gordel. En zijn

Rr hoofd
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hoofd en hair was blank ak witte wol gelijk fneeuw , en zijne ógeii gelijk een

vuirvlam. En zijne voeten waren blinkend koper gelijk, gloeiende als in

énen oven , en zijne ftem als het geruifch van véle wateren. En hij hadde

zeven Starren in zijne regte hand , en uit zijnen mond gingeen twefnijdend

fcherp zwaard ; en zijn aangezigt was gelijk de zon in zijne kragt fchijnt. De
Heerejefus Chriftus word bij uitnemendheid de Zoon des menfche ge-

noemt , om dat hij uit het zaad Davids is naar het vleefch ; de fchoonfte van

de kinderen der menfchen , op wiens lippende genade is uitgeftort; de Zoon

des menfche , die een weinig minder dan de engelen was geworden , maar

met eer en heerlijkheid gekroont ; aan wiende magt is gegeven om het oor-

deel te houden , om dat hij de Zoon des menfche is. Nogtans denke nie-

mand , dat Joannes toen waarlijkden Zoon des menfche lighamelijk hebbe

gezien , dewijl de hemel Hem moet ontfangen tot de tijden der wederop-

regtinge aller dingen : maar hij zag een Gelijk , volgens de prophetifche

Ipreekwijze van diergelijke gezigten , gelijk Ezechiël bij de rivier Chebar

voorhenen zag , op de gelijkenis van den troon , de gelijkenis alsde gedaante

van een Menlch : en insgelijxzag Daniël Enen als eens menfchen Zoon, ko-

mende metde wolken. Dezen nu was aangedaan met een lang hoogpriefter-

lijk gewaad , zekerlijk van zuiver fijn fpierwit linnen, beduidende zijne vol-

maakte geregtigheid en onbefmethcid: zo dat Jefus Chriftus zig vertoonde

,

als de waren Hogenpriefter naar de ordeninge van Melchizedek , die door

zijn eigen bloed een eeuwige verzoeninge heeft te weeg gebrogt , en in het

Heilige der Heiligen ingegaan en voor Gods aangezigt verfchenen zijnde

,

akijt leeftom voor de zijne te bidden. De Gordel betékent vaardigheid en

bequaamheid om alles uit te voeren : en van Hem is voorzegt; Geregtig-

heid zal de gordel van zijne lenden zijn ; ook zal deWaarheid de gordel van

zijne lenden zijn. En het goud verbeeld de hoogfte waardigheid van zijne

eeuwige Godheid ; enhetonwaardeerlijkfte, hethemelfche, hetgodlijke,

word door goud van Scheba en Seba uitgedrukt. De omgording aan de

borftenwijft aan zijne eeuwige liefde tot de Kerk, en zijn wijs hart in de be-

fturing van zijn onbeweeglijk koningkrijk. De witheid van zijn hoofd en

hair, de kroon van zijn afgefondertNazireerfchap, isdeénigfteverf, beta-

melijk en eigen aan dat zuivere onnofele en onbevlekte Lam,het welke is ge-

flagt van de grondlegginge der wéreld. Zijne ógen waren als vuirvlammen,

waar mede Hij, gelijk het ligt , alles en de duifternis zelfs ontdekt, enden
afgrond der gedagten van de kinderen der menfchen doorziet : want daar is

geen fchepzelvoor Hem onzigtbaar , maar alle dingen zijn naakt en geopent

voor de ógen desGénen met welken wij te doen hebben. Zijne voeten wa-

ren als glinfterend koper in een gloeiënden oven geloutert , regte vuirpila-

ren , zuilen van ftantvaftigheid : want Jefus Chriftus is gifteren en heden de

zelve en in eeuwigheid. Zijne ftem was als het geluid van véle wateren,

door de verkondiging van het Evangelium , dat onder alle geflagten talen

en volken zoude opklinken, met een gedruifch als de golven der zé, als het

gedreun van een heirleger, als de ftem des Almagtigen : want dat geluid

moet over de gehéle aarde uitgaan , en die woorden tot aan de einden der

wéreld. De zeven Starren in zijne regte hand , worden van denMond
der
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der waarheid zelfs verklaart te wezen de Engelen van de zeven Gemeinten

,

die geen' Engelen van nature, maar wegens de zendinge en bedieninge zijn:

want hetwoord Engelen betékent Boden ofGezanten , en is zo toepallèlijk

aan Leraars , als aan hemelfche Geeften. De Priefter is een Engel van den
Heere der Heirfcharen: en de Léraars zullen blinken als de glans des uit-

(panfels , en die'er vélen regtveerdigen , geli jk de ftarren altoos en eeuwig-

lijk. En Chriftus houd , draagt , en fterkt die fchitterende ligten , door de
magtvan zijne godlijke voorzienigheid, en ftootdie arbeiders in zijnen oegft

uit : en volgens zijne belofte, is Hij overaltegenwoordig met hun en bij zijne

Algemene Kerk , alle de dagen tot aan de voleindinge der wéreld. Het twe-
fnijdend zwaard dat uit zijnen mond voortquam , is het levend^ en kragrig

Woord Gods, fcherpfnijdender dan énig twefnijdend zwaard; defcepter

derfterkte, om te heerfchen in het midden van zijne vijanden. Hij zal de

aarde flaan met de roede van zijn mond,en de godlolèndoden met den adem
van zijne lippen. En Hij zal den menfch der zonde , den zoon des verderfs

met alle zijne aanhangelingen , doorden Geeft van zijn mond verdoen , en

door de verfchijningevan zijne toekomfte te niet maken. Zijn aangezigt was

gelijk de zon in zijne kragt fchijnt : Hij is de Zon der geregtigheid , het Ligt

der wéreld, en de Engel van Gods aangezigt , voorhenen van PetrusJacobus

enJoannes op een hogen berg gezien , alwaar zijn aangezigt blonk gelijk de

zon, alsdeongefchapenZon, die zijne Kerk alom op den gantfchen aard-

kloot met zijne Godheid in énen ogenblik beftraalt , en de verborgentheid

der ongeregtigheid door zijnen eeuwigen gloed zal dood-fchijnen. Dit is de

Regter van Ifraël , fterkerdan Simfon , de regte Zonnezoon , hetaffchijnfel

van Gods heerlijkheid , en het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfftandig-

heid, tegens welke de poorten des afgronds niet vermogen , die duikende het

hoofd ophefte , afnemende toenam, wijkende overwon, en al ftervende leef-

de. Dit is de geeftelijken David , die den helfchen Pliiliflijn te pletter klinkt.

Dit is de Held, die het zweerd aan zijne heup gord , en voorfpoedig in zijne

heerlijkheid op het woord der waarheid en regtveerdige zagtmoedigheid

rijd; en zijne regte hand leert Hem vreeflijke dingen. Dit is de Ruiter op het

witte paard , gewapent met een boog , wiens pijlen zijn fcherp , onder welke

volken zullen vallen, zij treffen in het hart van 's Konings vijanden : ende

Hem is een kroon gegeven, en Hij gaat uit overwinnende, en op dat Hij

overwinne: en zijn naam is Getrouw en Waaragtig, ende Hij oordeelt en

voert krijg in geregtigheid. En Hij zegt zelfs ; Mij is alle magt in hemel en

op aarde gegeven : Ende Ik hebbe de lleutels van dehel en van de dood. Lie-

zen groten VorftMichaël, de Heere der héren, en de Koning der konin-

gen , is het , die hier in zijne Openbaringedoorvoorverbeeldingen en ge-

lijkeniflen (die wat anders in den zin dan in de letter beduiden) de kroon op-

hangt, en de roede laat zien. Eenwigtig wé, de felfteftrafvan eindelofe pij-

nen , in den onuitbluffelijken jammerpoel, van vuir en zwavel eeuwig bran-

dende , isdcn godlofen befchoren. En hoewel de Algemene Vergadering

,

die in de hemelen is opgefchreven , aan wien deze Openbaringe toekomt

,

hier op aarde omzwerft, als Ifraël in de woeftenij,en van hare vijanden word

vervolgt en verdrukt , en véle elenden moet uiditaan ; de Gelovige houd het

Rr » op
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op de vleugelen van Geloofen Lijdzaamheid boven : en telkens zet de Stem

door de kragt uitde hoogte haar tot ftantvaftigheid en overwinning aan , en

roept haar toe; Die overwint, Ik zal hem geven te étenvan den boom des

levens die midden in het paradijs Gods is Ik zal hem de kroon des levens

geven : hij zal van de twede dood niet worden befchadigt. Die overwint , Ik

zal hem geven te éten van het Manna dat verborgen is. Die overwint, en

mijne werken tot het einde toe bewaart , Ik zal hem magt over de Heidenen

geven , hij zal met witte klederen worden bekleed ; en Ik zal zijn naam geen-

fins uit het Boek des levens uitdoen ; en Ik zal zijn naam voor mijnen Vader

en zijne Engelen belijden. Die overwint , Ik zal hem tot een pilaar in den

tempelvan mijnGod maken: ende Ik zalhem geven met mij te zitten op mij-

nen troon, gelijk Ik hebbe overwonnen, en met mijnen Vader op zijnen

troon ben gezeten. Daar bij belovende,de bezittinge van een vierkante klink-

klaar goude Stad > daarde muren van Jafpis op het edelfte gefteente zijn ge-

grond , en de twalefpoorten elJc uit éne parel beftaan. Dat zijn nodigingen

van eeuwige liefde van den hemelfchen Vredevorft door zijnen Engel: en

tot beveftiging van verloflinge zegt Hij zelfs ; Ik ben de wortel en het geflagt

Davids , de blinkende Morgenftar : Ja , Ik kome haaftelijk. Waar doorde
Bruid ontvonkende verlangt , om onder hare voeten de maan derwéreld te

zien ondergaan , het drakenhoofd verplettert aan te fchouwen , en den af-

grond te horen brullen : en vrij van fmet , en metden zon bekleed , op een

troon van ftarren te pralen, en alle hare jammeren in het ligt des hemels te

vergeten. Ja zij reikhalft met 'opgefteken hoofd, zij hijgt, zij bezwijkt van

verlangen, en antwoord met een volkome begeerte van hare ziele alzug-

tende; Ja> koomHeereJefus. Het zij zo.
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